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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

relacje międzykulturowe

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 socjologiczne

60%

Nauki o kulturze i religii

19%

Językoznawstwo

10%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 5%
Nauki o zarządzaniu i jakości

3%

Psychologia

3%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Głównym celem kształcenia na kierunku relacje międzykulturowe jest przekazanie studentom wiedzy o współczesnym
zglobalizowanym świecie, w którym coraz intensywniejsze są interakcje między ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur
oraz stosunki i zależności pomiędzy poszczególnymi kulturami. Studia nad relacjami międzykulturowymi łączą wiedzę z
różnych dyscyplin z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, dostarczając studentom różnorodnych narzędzi
teoretycznych i metodologicznych potrzebnych do zrozumienia złożonego i szybko zmieniającego się świata. Zajęcia
dostarczające ogólnej wiedzy o relacjach międzykulturowych i poszczególnych kulturach są harmonijnie łączone z zajęciami
rozwijającymi umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do poruszania się we współczesnym świecie, w którym coraz
częściej konieczna jest współpraca między osobami z różnych kręgów kulturowych. Wielość perspektyw i zagadnień obecną
w programie studiów podporządkowano priorytetowi, jakim jest dążenie do poznania relacji między różnymi kulturami oraz
szerokiego spektrum zachowań społecznych w różnych sytuacjach kontaktu z przedstawicielami innych kultur. Owo poznanie
stanowi fundament dialogu i umożliwia rozwój w wymiarze jednostkowym i zbiorowym za sprawą lepszego zrozumienia
odmienności kulturowych i wykorzystanie potencjału, jaki daje współpraca międzykulturowa. Na uczelniach zagranicznych
funkcjonują programy studiów z zakresu relacji międzykulturowych (intercultural relations), jednakże w Polsce jest to
kierunek unikatowy. Z jednej strony program ten różni się wyraźnie od programów studiów o stosunkach międzynarodowych,
które mają węższy zakres, ponieważ koncentrują się przede wszystkim na wymiarze politycznym stosunków między
państwami, zdecydowanie mniej miejsca poświęcając kulturze. Co więcej, relacje międzykulturowe w odróżnieniu od
stosunków międzynarodowych dotyczą również stosunków wewnątrzpaństwowych. Dzieje się tak na przykład w
społeczeństwach wielokulturowych. Z drugiej strony program studiów na kierunku relacje międzykulturowe, poprzez
kluczową obecność zagadnień z obszaru nauk społecznych, różni się także od programów kulturoznawczych, które
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przynależą w znacznej mierze do obszaru nauk humanistycznych, a ponadto nie skupiają się na wymiarze ponadnarodowym
i międzykulturowym. Ponadto, w związku z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością w niektórych obszarach, związanych
z relacjami międzykulturowymi, dyrekcja zastrzega sobie prawo wprowadzania przedmiotów fakultatywnych spoza listy
fakultetów w aplikacji Sylabus.

Koncepcja kształcenia
Kształcenie na kierunku relacje międzykulturowe bardzo dobrze wpisuje się w założenia przyszłej Strategii rozwoju
Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2021-2030, oferując znakomity poziom merytoryczny, jak i oferując treści, które mogą
mieć realny społeczny wpływ. W misji uczelni określonej w poprzedniej strategii, obowiązującej do momentu uchwalenia
nowej, stwierdza się, że Uniwersytet Jagielloński "w atmosferze tolerancji i wolności buduje trwałe relacje ze społeczeństwem
oraz kształtuje otwartość na nieznane, wrażliwość humanistyczną i odpowiedzialność za działanie", co jest spójne z
założeniami i wdrażaniem programu studiów na omawianym kierunku. Studia na kierunku relacje międzykulturowe
wieloaspektowo przygotowują do wymienionych działań. Kształcenie osób świadomych podobieństw i różnic między
poszczególnymi kulturami konieczne jest dla rozwoju rzeczywistej tolerancji oraz otwartość we współczesnym świecie.
Koncepcja kształcenia zakładająca realizację wskazanych zadań określonych w strategii znajduje pełne odzwierciedlenie w
efektach uczenia się i powiązanych z nimi celach kształcenia, które są wskazane poniżej.

Cele kształcenia

Zdobycie przez absolwentów wiedzy na temat funkcjonowania współczesnych społeczeństw wielokulturowych oraz o różnych
kulturach współczesnych i relacjach między nimi.
Przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej w środowisku wielokulturowym i współpracy w różnych kontekstach
instytucjonalnych z partnerami funkcjonującymi w odmiennych kontekstach kulturowych.
Rozwój kompetencji międzykulturowych oraz takich kompetencji miękkich jak kreatywność, asertywność i krytyczne
myślenie.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi zdobytymi w trakcie studiów na kierunku relacje międzykulturowe
absolwent jest w stanie precyzyjnie określić swoje atuty i racjonalnie kształtować karierę zawodową we współczesnym
wielokulturowym świecie. Absolwent relacji międzykulturowych może podejmować pracę w szerokim spektrum instytucji od
fundacji i organizacji pozarządowych zajmujących się m.in. sprawami imigrantów czy organizowaniem życia kulturalnego i
obywatelskiego, przez instytucje kultury (muzea, galerie), ministerstwa, ambasady, konsulaty i inne instytucje administracji
rządowej oraz samorządowej po media i przedsiębiorstwa (np. turystyczne, reklamowe, public relations) działające w
środowisku wielokulturowym – wszędzie tam, gdzie niezbędne są kompetencje w interakcjach międzykulturowych. Z myślą o
potrzebach społeczno-gospodarczych przygotowane zostały dwie specjalizacje oferowane studentkom i studentom do
wyboru: Kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych oraz Turystyka dziedzictwa. W ramach modułów
specjalizacyjnych przekazywana jest wiedza i umiejętności o charakterze praktycznym, które mają nie tylko przygotować
absolwentki i absolwentów do pełnienia w przyszłości ról zawodowych w sektorze przemysłów kreatywnych i branży
turystycznej, ale też pozwalają uzyskać kompetencje eksperckie w newralgicznych obszarach ze względu na potrzeby
społeczne i gospodarcze współczesnych społeczeństw cechujących się rosnącą intensyﬁkacją relacji o charakterze
międzykulturowym.
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Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Aby jak najpełniej odpowiedzieć na potrzeby społeczno-gospodarcze, program kształcenia zakłada, że absolwenci nie tylko
uzyskają teoretyczną i faktograﬁczną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, ale też zdobędą potrzebne
kompetencje miękkie, w tym komunikacyjne i międzykulturowe, pozwalające na rzeczywiste podjęcie pracy w środowisku
międzykulturowym i współpracę zawodową z partnerami z innych krajów. Realizacji tego celu służą specjalizacje oferowane
studentom (Turystyka dziedzictwa oraz Kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych), w ramach których nacisk
położony jest na rozwój kompetencji zawodowych i odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania prowadzone przez pracowników Instytutu Studiów Międzykulturowych dotyczą zagadnień związanych z
wielokulturowością, relacjami międzykulturowymi, komunikacją między osobami wywodzącymi się z różnych kultur,
stosunkami między kulturami większościowymi i mniejszościami kulturowymi oraz przeobrażaniem się wspólnot kulturowych
wraz z ich tradycjami i różnymi formami ekspresji artystycznej w wyniku intensywnych migracji i kontaktów z
przedstawicielami innych tradycji oraz odmiennymi ideami. Cechą charakterystyczną badań podejmowanych w Instytucie
Studiów Międzykulturowych nad takim złożonym zestawem problemów jest ich interdyscyplinarne ujęcie. Znajduje to
odzwierciedlenie w tym, że zespół jednostki współtworzą badacze wywodzący się z różnych dyscyplin nauk humanistycznych
(antropologia, etnologia, ﬁlozoﬁa, historia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, religioznawstwo) i
społecznych (nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, socjologia, psychologia).

Związek badań naukowych z dydaktyką
Istnieje ścisły związek badań naukowych z dydaktyką w ramach kierunku relacje międzykulturowe. Zarówno badania
prowadzone w Instytucie Studiów Międzykulturowych, jak i dydaktyka mają wyraźnie interdyscyplinarny charakter. Na obu
polach mocno akcentuje się również międzykulturowy charakter przedmiotu badań i studiów. W programie studiów znajduje
odzwierciedlenie również fakt, że badania prowadzone przez większość pracowników ISM dotyczą zagadnień ogólnych z
zakresu nauk społecznych i humanistycznych (wielokulturowość, komunikacja międzykulturowa, globalizacja, związki kultury
z gospodarką, migracje, kompetencje międzykulturowe, ruchy społeczno-kulturowe, społeczeństwo obywatelskie, media,
kultura popularna), ale są one harmonijnie łączone z analizami wielokulturowości w różnych regionach świata. W
przeciwieństwie do większości innych programów studiów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
zainteresowania badawcze nie ograniczają się do jednego kraju czy regionu i dlatego na II roku studiów magisterskich
program zakłada cykl modułów kształcenia dotyczących relacji międzykulturowych w Europie, Azji, Afryce i Amerykach.
Związek badań naukowych z dydaktyką dotyczy też zajęć specjalizacyjnych, które mają bardziej praktyczny charakter
(Turystyka dziedzictwa oraz Kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych). Odzwierciedlone w publikacjach,
wystąpieniach konferencyjnych i grantach doświadczenia badawcze części pracowników ISM obejmuje problematykę z
zakresu antropologii turystyki, socjologii podróży oraz ochrony i promocji dziedzictwa z jednej strony oraz zarządzania
projektami, public relations, mediów społecznościowych, badań nad komunikacją, wizerunkami i stereotypami, działaniem
organizacji pozarządowych czy badaniami ewaluacyjnymi z drugiej strony. Przykładami realizowanych przez pracowników
ISM konkretnych projektów badawczych dotyczących wymienionych powyżej zagadnień mogą być następujące uzyskane
ostatnio granty badawcze: "Przewodnictwo a świadectwo. Analiza elementów biograﬁcznych w narracji przewodników w
kontekście interpretacji trudnego dziedzictwa Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia" (grant uzyskany w ramach konkursu
Narodowego Centrum Nauki), "FestiVersities: Europejskie festiwale muzyczne, przestrzenie publiczne i różnorodność
kulturowa" (grant uzyskany w ramach konkursu Humanities in the European Research Area) czy "Rewizja szwedzkiej polityki
integracyjnej wobec imigrantów w kontekście kryzysu migracyjnego po roku 2010" (grant uzyskany w ramach konkursu
Narodowego Centrum Nauki).

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedziba Instytutu Studiów Międzykulturowych znajduje się w siedzibie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest to 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:
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- 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. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Instytutu Studiów Międzykulturowych prowadzone są w
następujących salach dydaktycznych:
- sala 139 – 75 miejsc (sala multimedialna)
- sala 144 – 30 miejsc (sala multimedialna)
- sala 201 – 40 miejsc (sala multimedialna)
- sala 327 - 40 miejsc (sala multimedialna)
- sala 436 – 25 miejsc (sala multimedialna)
- sala 0.15 – 150 miejsc (sala multimedialna, wspólna dla ISM, IE oraz IAiSP)
W budynku przy ul. Reymonta 4 wszyscy studenci i pracownicy mają dostęp do sieci komputerowej zarówno stacjonarnej, jak
i mobilnej.
Biblioteka ISM znajduje się w bibliotece wydziałowej. Zajmuje ona 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:

0314

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
W toku studiów należy zrealizować jedną z dwóch specjalizacji - Relacje międzykulturowe w turystyce, Kreowanie wizerunku
w relacjach międzykulturowych. Wybór jednej ze specjalizacji następuje podczas wpisu na studia, a zajęcia specjalizacyjne
realizowane są w trakcie I i II roku studiów. Należy realizować 6 z 7 modułów wybranej specjalizacji. Moduły specjalizacyjne
mogą być uruchamiane co dwa lata dla grup łączonych ze studentów I i II roku danej specjalizacji. W ramach modułów
fakultatywnych, oprócz zajęć seminaryjnych i lektoratu drugiego języka obcego, należy uzyskać przynajmniej 17 punktów
ECTS za moduły fakultatywne z dyscypliny nauk socjologicznych (w tym 5 za moduły w języku obcym) oraz przynajmniej 17
punktów ECTS za moduły fakultatywne z zakresu nauk o kulturze i religii (w tym 5 za moduły w języku obcym). W ramach
kształcenia językowego należy zdać egzamin z języka angielskiego (przynajmniej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego) i drugiego języka obcego (przynajmniej na poziomie A1 EOKJ), a także przynajmniej dwa
moduły fakultatywne w języku obcym (10 punktów ECTS).

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

118

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

13

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

52 (18 ECTS przedmioty
specjalizacyjne oraz 34 przedmioty
fakultatywne)

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

2

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

Po 17 ECTS z obu dziedzin

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1035

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
W toku studiów studenci muszą odbyć 60 godzin praktyk zawodowych. Zasady zaliczenia praktyk zawodowych zostały
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określone w Regulaminie odbywania praktyk studenckich na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie Studiów
Międzykulturowych.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Uzyskanie 120 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych i praktyk zawodowych, złożenie
zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego.
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

RMI_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię, metodologię i
znaczenie nauk społecznych i humanistycznych oraz zasady prowadzenia badań
interdyscyplinarnych.

P7U_W

RMI_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie dotyczące wielokulturowości
oraz stanowiska we współczesnych debatach na temat relacji międzykulturowych.

P7S_WG

RMI_K2_W03

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie dotyczące kompetencji
międzykulturowych oraz psychospłecznych aspektów kontaktów międzykulturowych.

P7S_WG

RMI_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu formy działalności grup celowych
(zwłaszcza organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw) w przestrzeni
ponadnarodowej oraz różne rodzaje ich analizy.

P7S_WG

RMI_K2_W05

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady działań etycznych w pracy
zawodowej oraz strategie rozwoju osobistego i zawodowego.

P7S_WK

Kod

Treść

PRK

RMI_K2_U01

Absolwent potraﬁ analizować złożone procesy i zjawiska społeczne, formułować
złożone problemy badawcze i dobierać odpowiednie metody i narzędzia ich
rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk socjologicznych oraz innych
nauk społecznych i humanistycznych.

P7S_UW

RMI_K2_U02

Absolwent potraﬁ inicjować, planować, organizować, realizować i ewaluować złożone
działania o charakterze społeczno-kulturowym, biznesowym i polityczynym w
środowisku międzykulturowym albo skierowane do przedstawicieli innych grup
kulturowych lub podejmowane na ich rzecz.

P7S_UO

RMI_K2_U03

Absolwent potraﬁ komunikować się w kontekście akdemickim i zawodowym z
użyciem specjalistycznej terminologii w zakresie nauki humanistycznych i
P7S_UK
społecznych, także w języku obcym, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu
B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

RMI_K2_U04

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować i relizować pogłebianie własnych
umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem pogłębiania kompetencji
międzykulturowych.

Umiejętności

P7S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

RMI_K2_K01

Absolwent jest gotów do angażowania się oraz inicjowania działań na rzecz dialogu
międzykulturowego, mniejszości kulturowych, jak i własnej grupy kulturowej.

P7S_KO

RMI_K2_K02

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści i własnej wiedzy,
wyznaczania kierunków własnego rozwoju i doskonalenia umiejętności miękkich.

P7S_KK

RMI_K2_K03

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych i
dosotsowywania się do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

P7S_KR

Efekty uczenia się

10 / 189

Plany studiów
Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty
fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę
przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje
możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów
realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie
odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (17, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk
humanistycznych (17, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych
można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na
kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych
przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współczesne problemy relacji międzykulturowych

45

5,0

egzamin

O

Antropologia kultury współczesnej

30

4,0

egzamin

O

Międzynarodowe stosunki gospodarcze w kontekście kulturowym

30

4,0

egzamin

O

Metodologia badań nad relacjami międzykulturowymi

45

5,0

egzamin

O

Trudne dziedzictwo i pamięć kulturowa

30

4,0

egzamin

O

Drugi język obcy

30

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne

O

W ciągu całego toku studiów należy uzyskać przynajmniej 17 punktów ECTS za przedmioty fakultatywne z zakresu nauk
humanistycznych (z tego 5 punktów za przedmioty w języku obcym).
Taniec w kulturze popularnej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Muzeum i jego znaczenie w kulturze

30

3,0

zaliczenie

F

Kultury Bliskiego Wschodu

30

3,0

zaliczenie

F

Literatura (z) podróży

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kod Biblii

30

3,0

zaliczenie

F

Szlaki kulturowe

30

3,0

zaliczenie

F

Kultury Australii i Oceanii

30

3,0

zaliczenie

F

Kreatywne pisanie

30

3,0

zaliczenie

F

Cultural Dimensions of Human Rights

30

5,0

zaliczenie

F

Relacje międzyreligijne

30

3,0

zaliczenie

F

Kino animowane

30

3,0

zaliczenie

F

Posthumanism and transhumanism in cultural studies

30

5,0

egzamin

F

Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne

Plany studiów

O
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

W ciągu całego toku studiów należy uzyskać przynajmniej 17 punktów ECTS za przedmioty fakultatywne z zakresu nauk
społecznych (z tego 5 punktów za przedmioty w języku obcym).
Wielokulturowość Włoch

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielokulturowość Półwyspu Iberyjskiego

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielokulturowość Turcji

30

3,0

zaliczenie

F

Nowe ruchy społeczne

30

3,0

zaliczenie

F

Współczesne konﬂikty etniczne w Azji i Afryce

30

3,0

zaliczenie

F

Kultura i tradycje Chin

30

3,0

zaliczenie

F

Culture, Politics and Soft Power

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Global Migrations

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Jagiellonian Ideas in Contemporary Multicultural World

30

5,0

zaliczenie

F

Nationalism

30

3,0

zaliczenie

F

Polityczne dylematy wielokulturowości

30

3,0

zaliczenie

F

Culture and human life - span development

30

5,0

egzamin

F

Współczesna Norwegia: kultura i społeczeństwo

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Intercultural Relations B2+

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

English for Intercultural Relations C1+

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: KREOWANIE WIZERUNKU W RELACJACH MIĘDZYKULTUROWYCH
W trakcie toku studiów należy zrealizować jedną z dwóch ścieżek - Relacje międzykulturowe w turystyce albo Kreowanie
wizerunku w relacjach międzykulturowych. Wybór jednej ze ścieżek następuje w trakcie wpisu na studia, a zajęcia
specjalizacyjne realizowane są w trakcie I i II roku studiów. Należy realizować wszystkie 6 modułów wybranej ścieżki. Każdy
moduł specjalizacyjny uruchamiany jest co dwa lata dla grup łączonych ze studentów I i II roku danej ścieżki.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ewaluacja projektów kulturowych

30

3,0

zaliczenie

F

Dziennikarstwo kulturalne

30

3,0

zaliczenie

F

Public relations

30

3,0

zaliczenie

F

Kampanie społeczne na rzecz grup mniejszościowych

30

3,0

zaliczenie

F

Planowanie i ﬁnansowania projektów kulturowych

30

3,0

zaliczenie

F

Media społecznościowe

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Plany studiów
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Przedmiot
Branding i marketring a relacje międzykulturowe

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

3,0

zaliczenie

F

Ścieżka: TURYSTYKA DZIEDZICTWA
W trakcie toku studiów należy zrealizować jedną z dwóch ścieżek - Turystykę dziedzictwa albo Kreowanie wizerunku w
relacjach międzykulturowych. Wybór jednej ze ścieżek następuje w trakcie wpisu na studia, a zajęcia specjalizacyjne
realizowane są w trakcie I i II roku studiów. Należy realizować 6 modułów wybranej ścieżki. Każdy moduł specjalizacyjny
uruchamiany jest co dwa lata dla grup łączonych ze studentów I i II roku danej ścieżki.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wielokulturowość dziedzictwa Małopolski

30

3,0

egzamin

F

Komunikacja międzykulturowa w obsłudze ruchu turystycznego

30

3,0

egzamin

F

Turystyka dziedzictwa - wprowadzenie

30

3,0

egzamin

F

Szlaki kulturowe

30

3,0

egzamin

F

Brokerzy kulturowi w turystyce

30

3,0

egzamin

F

Semiotyka turystyki i dziedzictwa

30

3,0

egzamin

F

Problemy zarządzania miejscami dziedzictwa UNESCO

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współczesne problemy relacji międzykulturowych

45

5,0

egzamin

O

Antropologia kultury współczesnej

30

4,0

egzamin

O

Międzynarodowe stosunki gospodarcze w kontekście kulturowym

30

4,0

egzamin

O

Metodologia badań nad relacjami międzykulturowymi

45

5,0

egzamin

O

Trudne dziedzictwo i pamięć kulturowa

30

4,0

egzamin

O

Proseminarium magisterskie

30

4,0

zaliczenie

O

Drugi język obcy

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne

O

W ciągu całego toku studiów należy uzyskać przynajmniej 17 punktów ECTS za przedmioty fakultatywne z zakresu nauk
humanistycznych (z tego 5 punktów za przedmioty w języku obcym).
Taniec w kulturze popularnej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Muzeum i jego znaczenie w kulturze

30

3,0

zaliczenie

F

Kultury Bliskiego Wschodu

30

3,0

zaliczenie

F

Literatura (z) podróży

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kod Biblii

30

3,0

zaliczenie

F

Szlaki kulturowe

30

3,0

zaliczenie

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kultury Australii i Oceanii

30

3,0

zaliczenie

F

Cultural Dimensions of Human Rights

30

5,0

zaliczenie

F

Kreatywne pisanie

30

3,0

zaliczenie

F

Relacje międzyreligijne

30

3,0

zaliczenie

F

Kino animowane

30

3,0

zaliczenie

F

Posthumanism and transhumanism in cultural studies

30

5,0

egzamin

F

Przedmiot

Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne

O

W ciągu całego toku studiów należy uzyskać przynajmniej 17 punktów ECTS za przedmioty fakultatywne z zakresu nauk
społecznych (z tego 5 punktów za przedmioty w języku obcym).
Wielokulturowość Włoch

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielokulturowość Półwyspu Iberyjskiego

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielokulturowość Turcji

30

3,0

zaliczenie

F

Nowe ruchy społeczne

30

3,0

zaliczenie

F

Współczesne konﬂikty etniczne w Azji i Afryce

30

3,0

zaliczenie

F

Culture, Politics and Soft Power

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Jagiellonian Ideas in Contemporary Multicultural World

30

5,0

zaliczenie

F

Kultura i tradycje Chin

30

3,0

zaliczenie

F

Global Migrations

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nationalism

30

3,0

zaliczenie

F

Polityczne dylematy wielokulturowości

30

3,0

zaliczenie

F

Culture and human life - span development

30

5,0

egzamin

F

Współczesna Norwegia: kultura i społeczeństwo

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Intercultural Relations B2+

30

4,0

egzamin

F

English for Intercultural Relations C1+

30

4,0

egzamin

F

Ścieżka: KREOWANIE WIZERUNKU W RELACJACH MIĘDZYKULTUROWYCH
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ewaluacja projektów kulturowych

30

3,0

zaliczenie

F

Dziennikarstwo kulturalne

30

3,0

zaliczenie

F

Public relations

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Plany studiów

14 / 189

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kampanie społeczne na rzecz grup mniejszościowych

30

3,0

zaliczenie

F

Media społecznościowe

30

3,0

zaliczenie

F

Planowanie i ﬁnansowania projektów kulturowych

30

3,0

zaliczenie

F

Branding i marketring a relacje międzykulturowe

30

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wielokulturowość dziedzictwa Małopolski

30

3,0

egzamin

F

Komunikacja międzykulturowa w obsłudze ruchu turystycznego

30

3,0

egzamin

F

Turystyka dziedzictwa - wprowadzenie

30

3,0

egzamin

F

Szlaki kulturowe

30

3,0

egzamin

F

Brokerzy kulturowi w turystyce

30

3,0

egzamin

F

Semiotyka turystyki i dziedzictwa

30

3,0

egzamin

F

Problemy zarządzania miejscami dziedzictwa UNESCO

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Psychospołeczne aspekty relacji międzykulturowych

45

5,0

egzamin

O

Relacje międzykulturowe Afryki

30

4,0

egzamin

O

Relacje międzykulturowe Ameryk

30

4,0

egzamin

O

Relacje międzykulturowe Azji

30

4,0

egzamin

O

Relacje międzykulturowe Europy

30

4,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie

30

6,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Ścieżka: TURYSTYKA DZIEDZICTWA
Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne

O

W ciągu całego toku studiów należy uzyskać przynajmniej 17 punktów ECTS za przedmioty fakultatywne z zakresu nauk
humanistycznych (z tego 5 punktów za przedmioty w języku obcym).
Taniec w kulturze popularnej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Muzeum i jego znaczenie w kulturze

30

3,0

zaliczenie

F

Kultury Bliskiego Wschodu

30

3,0

zaliczenie

F

Literatura (z) podróży

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kod Biblii

30

3,0

zaliczenie

F

Szlaki kulturowe

30

3,0

zaliczenie

F

Kultury Australii i Oceanii

30

3,0

zaliczenie

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Cultural Dimensions of Human Rights

30

5,0

zaliczenie

F

Kreatywne pisanie

30

3,0

zaliczenie

F

Relacje międzyreligijne

30

3,0

zaliczenie

F

Kino animowane

30

3,0

zaliczenie

F

Posthumanism and transhumanism in cultural studies

30

5,0

egzamin

F

Przedmiot

Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne

O

W ciągu całego toku studiów należy uzyskać przynajmniej 17 punktów ECTS za przedmioty fakultatywne z zakresu nauk
społecznych (z tego 5 punktów za przedmioty w języku obcym).
Wielokulturowość Włoch

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielokulturowość Półwyspu Iberyjskiego

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielokulturowość Turcji

30

3,0

zaliczenie

F

Nowe ruchy społeczne

30

3,0

zaliczenie

F

Współczesne konﬂikty etniczne w Azji i Afryce

30

3,0

zaliczenie

F

Kultura i tradycje Chin

30

3,0

zaliczenie

F

Culture, Politics and Soft Power

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Global Migrations

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Jagiellonian Ideas in Contemporary Multicultural World

30

5,0

zaliczenie

F

Nationalism

30

3,0

zaliczenie

F

Polityczne dylematy wielokulturowości

30

3,0

zaliczenie

F

Culture and human life - span development

30

5,0

egzamin

F

Współczesna Norwegia: kultura i społeczeństwo

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: KREOWANIE WIZERUNKU W RELACJACH MIĘDZYKULTUROWYCH
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ewaluacja projektów kulturowych

30

3,0

zaliczenie

F

Dziennikarstwo kulturalne

30

3,0

zaliczenie

F

Public relations

30

3,0

zaliczenie

F

Kampanie społeczne na rzecz grup mniejszościowych

30

3,0

zaliczenie

F

Media społecznościowe

30

3,0

zaliczenie

F

Planowanie i ﬁnansowania projektów kulturowych

30

3,0

zaliczenie

F

Branding i marketring a relacje międzykulturowe

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot
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Ścieżka: TURYSTYKA DZIEDZICTWA
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wielokulturowość dziedzictwa Małopolski

30

3,0

egzamin

F

Komunikacja międzykulturowa w obsłudze ruchu turystycznego

30

3,0

egzamin

F

Turystyka dziedzictwa - wprowadzenie

30

3,0

egzamin

F

Szlaki kulturowe

30

3,0

egzamin

F

Brokerzy kulturowi w turystyce

30

3,0

egzamin

F

Semiotyka turystyki i dziedzictwa

30

3,0

egzamin

F

Problemy zarządzania miejscami dziedzictwa UNESCO

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Psychospołeczne aspekty relacji międzykulturowych

45

5,0

egzamin

O

Relacje międzykulturowe Afryki

30

4,0

egzamin

O

Relacje międzykulturowe Ameryk

30

4,0

egzamin

O

Relacje międzykulturowe Azji

30

4,0

egzamin

O

Relacje międzykulturowe Europy

30

4,0

egzamin

O

Praktyki zawodowe

60

2,0

zaliczenie

O

Seminarium magisterskie

30

6,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne

O

W ciągu całego toku studiów należy uzyskać przynajmniej 17 punktów ECTS za przedmioty fakultatywne z zakresu nauk
humanistycznych (z tego 5 punktów za przedmioty w języku obcym).
Taniec w kulturze popularnej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Muzeum i jego znaczenie w kulturze

30

3,0

zaliczenie

F

Kultury Bliskiego Wschodu

30

3,0

zaliczenie

F

Literatura (z) podróży

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kod Biblii

30

3,0

zaliczenie

F

Szlaki kulturowe

30

3,0

zaliczenie

F

Kultury Australii i Oceanii

30

3,0

zaliczenie

F

Cultural Dimensions of Human Rights

30

5,0

zaliczenie

F

Kreatywne pisanie

30

3,0

zaliczenie

F

Relacje międzyreligijne

30

3,0

zaliczenie

F

Kino animowane

30

3,0

zaliczenie

F

Posthumanism and transhumanism in cultural studies

30

5,0

egzamin

F

Plany studiów
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne

O

W ciągu całego toku studiów należy uzyskać przynajmniej 17 punktów ECTS za przedmioty fakultatywne z zakresu nauk
społecznych (z tego 5 punktów za przedmioty w języku obcym).
Wielokulturowość Włoch

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielokulturowość Półwyspu Iberyjskiego

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielokulturowość Turcji

30

3,0

zaliczenie

F

Nowe ruchy społeczne

30

3,0

zaliczenie

F

Współczesne konﬂikty etniczne w Azji i Afryce

30

3,0

zaliczenie

F

Kultura i tradycje Chin

30

3,0

zaliczenie

F

Culture, Politics and Soft Power

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Global Migrations

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Jagiellonian Ideas in Contemporary Multicultural World

30

5,0

zaliczenie

F

Nationalism

30

3,0

zaliczenie

F

Polityczne dylematy wielokulturowości

30

3,0

zaliczenie

F

Culture and human life - span development

30

5,0

egzamin

F

Współczesna Norwegia: kultura i społeczeństwo

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: KREOWANIE WIZERUNKU W RELACJACH MIĘDZYKULTUROWYCH
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ewaluacja projektów kulturowych

30

3,0

zaliczenie

F

Dziennikarstwo kulturalne

30

3,0

zaliczenie

F

Public relations

30

3,0

zaliczenie

F

Kampanie społeczne na rzecz grup mniejszościowych

30

3,0

zaliczenie

F

Media społecznościowe

30

3,0

zaliczenie

F

Planowanie i ﬁnansowania projektów kulturowych

30

3,0

zaliczenie

F

Branding i marketring a relacje międzykulturowe

30

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wielokulturowość dziedzictwa Małopolski

30

3,0

egzamin

F

Komunikacja międzykulturowa w obsłudze ruchu turystycznego

30

3,0

egzamin

F

Turystyka dziedzictwa - wprowadzenie

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Ścieżka: TURYSTYKA DZIEDZICTWA
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Szlaki kulturowe

30

3,0

egzamin

F

Brokerzy kulturowi w turystyce

30

3,0

egzamin

F

Semiotyka turystyki i dziedzictwa

30

3,0

egzamin

F

Problemy zarządzania miejscami dziedzictwa UNESCO

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Wielokulturowość dziedzictwa Małopolski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
TURYSTYKA DZIEDZICTWA

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMITDS.2F0.604e49e9e9542.22

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 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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

udostępnienie wiedzy na temat współczesnej wielokulturowości Małopolski i zdobycia umiejętności budowania
dialogu z kulturą „Innego”.

C2

omówienie historycznego podłoża wielokulturowości regionu, ze szczególnym naciskiem na kontekst
dwudziestowiecznych przemian geopolitycznych w Europie Środkowej.

C3

poznanie różnorodności i specyﬁki materialnej kultury romskiej, łemkowskiej, ukraińskiej, słowackiej, żydowskiej
i węgierskiej, zapoznanie się z odmiennymi tradycjami oraz współczesną obyczajowością tych mniejszości

C4

uwrażliwienie studentów na problemy nietolerancji i ukrytych zjawisk represjonowania odmiennych narodowo
i etnicznie grup

C5

Omówienie kwestii zarządzania wielokulturowym dziedzictwem, jego ochrony i udostępniania, problemy
kształtowania tożsamości, odrębnych etnicznie, narodowo ale wpisanych w obywatelską identyﬁkację.

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 historyczne podłoże wielokulturowości
regionu, ze szczególnym naciskiem na kontekst
dwudziestowiecznych przemian geopolitycznych
w Europie Środkowej.

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02,
RMI_K2_W03

egzamin pisemny

W2

student zna różnorodność i specyﬁkę materialnej
kultury romskiej, łemkowskiej, ukraińskiej, słowackiej,
żydowskiej, ormiańskiej i węgierskiej, zna odmienne
tradycje oraz współczesną obyczajowość tych
mniejszości

RMI_K2_W03,
RMI_K2_W04

egzamin pisemny

U1

student potraﬁ prowadzić dialog z przedstawicielami
grup odmiennych narodowo, etnicznie
zamieszkujących obszar Małopolski

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U02,
RMI_K2_U03,
RMI_K2_U04

egzamin pisemny

U2

student potraﬁ zarządzać wielokulturowym
dziedzictwem w zakresie jego ochrony i udostępniania

RMI_K2_U02,
RMI_K2_U04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów do komunikowania się
i współdziałania z przedstawicielami grup odmiennych
RMI_K2_K01
narodowo, etnicznie zamieszkujących obszar
Małopolski

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

10

konsultacje

5

przygotowanie do zajęć

10

zapoznanie się z e-podręcznikiem

15

Przygotowanie prac pisemnych

4

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Oblicza wielokulturowości - jej znaczenia i poziomy. Międzykulturowość jako
"bycie ze sobą". Transkulturowość jako nowy rodzaj różnorodności.

W1

2.

Małopolska jako kraina historyczna, region i jednostka administracyjna. Czy
istnieje regionalizm małopolski?

W1

3.

Kultura Słowaków na terenach Spisza i Górnej Orawy - dawniej i współcześnie.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Węgierskie ślady w Małopolsce.

W1, W2, U1, U2

5.

Ślady i obecność Ormian w Małopolsce.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Społeczność ukraińska w dawnym i współczesnym pejzażu Małopolski.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Zarys historii Żydów w Małopolsce. Galicja jako centrum chasydyzmu. Małopolskie
Szlaki Dziedzictwa Żydowskiego.

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Małopolska jako marka. Wielokulturowość jako walor turystyczny regionu.
Zarządzanie wielokulturowym dziedzictwem.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach, ocena z prac wykonywanych na
platformie Pegaz oraz pozytywna ocena z egzaminu pisemnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ewaluacja projektów kulturowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
KREOWANIE WIZERUNKU W RELACJACH
MIĘDZYKULTUROWYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIKWRMS.2F0.5cd559e9a4add.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Języki wykładowe
Polski
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 1, Semestr 2,
Semestr 3, 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 przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi strategiami ewaluacji dialogicznej i społecznej
w obszarze kultury oraz ukształtowanie umiejętności projektowania badań ewaluacyjnych w konkretnych
kontekstach społecznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie zaawansowane metody analizy,
interpretacji, oraz porównywania wytworów i procesów
RMI_K2_W01
właściwych dla różnych kultur o organizacji
społecznych

zaliczenie pisemne

W2

ma uporządkowaną wiedzę o normach i wartościach
funkcjonujących w różnych kręgach kulturowych
i typach kultur organizacyjnych

RMI_K2_W02

zaliczenie pisemne

U1

korzystając z różnych źródeł, potraﬁ wyszukiwać,
analizować, oceniać i selekcjonować informacje
na temat działań kulturowych, stosunków
międzykulturowych i różnych kultur

RMI_K2_U02

projekt

U2

posiada umiejętności badawcze pozwalające
na samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie
procesu badawczego dotyczącego wybranych kultur
albo stosunków międzykulturowych z wykorzystaniem
bibliograﬁi w języku rodzimym i obcym oraz
z zastosowaniem więcej niż jednej metody badawczej;
potraﬁ sformułować wnioski, opracować
i zaprezentować wyniki

RMI_K2_U02

projekt

K1

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie oraz zespole
RMI_K2_K03
badawczym, przyjmując w niej różne role

projekt

K2

odpowiedzialnie i profesjonalnie przygotowuje się
do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania
rozumiejąc potrzebę ustawicznego kształcenia
i monitorowania rynku pracy, otoczenia etc

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

RMI_K2_K02

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

rozwiązywanie zadań problemowych

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Miejsce i rola ewaluacji w naukach społecznych

W1

2.

Geneza i ewolucja ewaluacji: od pomiaru do interakcji

W1

3.

Społeczna odpowiedzialność i etyka ewaluacji

W2

4.

Specyﬁka ewaluacji projektów kulturowych

W1

5.

Wielowymiarowość oraz interdyscyplinarność problematyki ewaluacyjnej;
ewaluacja jako animacja

W2, U1

6.

Ewaluacja jako proces społeczny i kulturowy

W2, U1

7.

Ewaluacja międzykulturowa

W2, U1

8.

Ewaluacja rozwojowa – ku myśleniu krytycznemu

W2

9.

Projektowanie ewaluacji – racjonalność ewaluacji dialogicznej

U1, U2, K1, K2

10.

Metodologia i metody ewaluacji: od scjentyzmu do ewaluacji

W1, U1, U2, K1, K2

11.

Generowanie i analiza danych

W1, U1, U2, K1, K2

12.

Komunikowanie ustaleń

U1, U2, K1, K2

13.

Wdrażanie ewaluacji

U1, U2, K1, K2

14.

Antropologia ewaluacji

W1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

aktywność w czasie warsztatów, samodzielnie wykonany projekt
zaliczenie pisemne, projekt ewaluacji jako warunek dopuszczenia do zaliczenia, uzyskanie
pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie aplikatywnymi formami badań kulturowych i społecznych

Sylabusy
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Dziennikarstwo kulturalne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
KREOWANIE WIZERUNKU W RELACJACH
MIĘDZYKULTUROWYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIKWRMS.2F0.1559893438.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z kluczowymi cechami dziennikarstwa kulturalnego i jego
gatunkami oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w tym zakresie.

Efekty 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 czym jest dziennikarstwo
kulturalne, jakie są jego gatunki, funkcje społeczne
i sytuacja w Polsce i wybranych innych krajach.

RMI_K2_W04,
RMI_K2_W05

zaliczenie pisemne,
projekt

RMI_K2_U02,
RMI_K2_U03

zaliczenie pisemne,
projekt

RMI_K2_K01

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przygotować teksty prasowe
charakterystyczne dla dziennikarstwa kulturalnego
(wywiad, recenzja, sylwetka, reportaż)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotowy do uczestnictwa w wydarzeniach
kulturalnych oraz działaniach na rzecz dziedzictwa
kulturowego i mniejszości kulturowych w innej roli niż
bierny uczestnik, w roli dziennikarza, sprawozdawcy
i promotora takich wydarzeń.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W trakcie pierwszej części zajęć przedstawiane są wiadomości na temat
dziennikarstwa kulturalnego, jego gatunków i funkcji społecznych na tle innych
typów dziennikarstwa. W dalszej części zajęć omawiane są praktyczne problemy i
dylematy stojące przed dziennikarstwem kulturalnym. Kolejne zajęcia mają
charakter warsztatowy i studenci opracowują zadania charakterystyczne dla
dziennikarstwa kulturalnego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności i zaangażowania w
trakcie zajęć (20% punktacji) oraz na podstawie projektów
polegających na przygotowaniu tekstów dziennikarskich (80%:
20-30% za każdy projekt). Student jest oceniany pod względem
pomysłowości, staranności i rzetelności ich wykonania. Prace nie
oddane w wyznczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
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Komunikacja międzykulturowa w obsłudze ruchu turystycznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
TURYSTYKA DZIEDZICTWA

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMITDS.2F0.5cd559e6e607c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem modułu jest nabycie przez studentów wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie komunikacji
międzykulturowej w obsłudze ruchu turystycznego.

C2

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z problematyką podejmowaną przez studia nad turystyką (tourism
studies) oraz dziedzictwem (heritage studies)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

30 / 189

W1

procesy komunikowania społecznego, a zwłaszcza
komunikowania międzykulturowego w sytuacji
mobilności turystycznej

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02,
RMI_K2_W03

zaliczenie ustne, projekt

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U03,
RMI_K2_U04

zaliczenie ustne, projekt

RMI_K2_K02, RMI_K2_K03

zaliczenie ustne, projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska
społeczne i kulturowe oraz związki między procesami
zachodzącymi w różnych kulturach, wykorzystując
posiadaną wiedzę i kompetencje w budowaniu relacji
z kontrahentami i turystami w obsłudze ruchu
turystycznego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

projektować i wykonywać działania rozumiejąc
potrzebę ustawicznego kształcenia i monitorowania
rynku pracy w branży turystycznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

rozwiązywanie zadań

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Na bazie wypracowanych sposobów współpracy z partnerami – turystami i
touroperatorami, student po ukończeniu kursu będzie umiał wyjaśnić czym jest
komunikacja międzykulturowa w obsłudze ruchu turystycznego oraz rozpoznać
wartości i normy danej kultury w różnych etapach obsługi ruchu turystycznego.
Dodatkowo będzie potraﬁł
inicjować, budować relacje i współpracować z przedstawicielami innych kultur,
tworzyć i realizować własne projekty z uwzględnieniem różnic kulturowych.
Treści modułu kształcenia zostaną zrealizowane na bazie trzech projektów,
opracowanych przez studentów w zespołach:
I. Quest „Kraków–tygiel kulturowy” (10h warsztatów, 5h konsultacji).
Po przeprowadzeniu przez prowadzącego moduł zajęć metodycznych dotyczących
questingu, studenci projektują i realizują questy dla wskazanej grupy docelowej w
kilku lokalizacjach na terenie Krakowa. Questy zostaną przedyskutowane,
opublikowane i zweryﬁkowane badaniem ankietowym wśród turystów, z
możliwością poddania najlepszych projektów ocenie przedstawicieli branży
turystycznej (wraz z projektami realizowanymi w ramach innych modułów).

1.

W1, U1, K1

II. Gra miejska (10h warsztatów, 5h konsultacji). Projekt gry miejskiej, dotyczącej
obecności społeczności żydowskiej w Krakowie w ujęciu historycznym,
poprzedzony warsztatem metodycznym w zakresie gier miejskich. Studenci
planują i przygotowują grę we wskazanym miejscu, o określonej specyﬁce, np.
trudnym w interpretacji dziedzictwa i zagospodarowania turystycznego – obszar
getta i obozu Płaszów. Scenariusz gry, zostanie zweryﬁkowany przez turystów –
uczestników gry.
III. Symulacja pracy pilota wycieczki do wybranej destynacji (10h warsztatów, 5h
konsultacji).
Po przeprowadzeniu przez prowadzącego moduł warsztatów metodycznych z
zakresu pracy pilota wycieczek, studenci (symulujący funkcję pilota) opracowują
szczegółowy plan wycieczki dla określonej grupy odbiorców na wskazanym
obszarze wyróżniającym się w pewien sposób w obsłudze ruchu turystycznego
(np. Turcja, Iran, Chiny, Włochy, Japonia). W projekcie prowadzący moduł
symulują postacie/funkcje: klienta oraz touroperatora.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, projekt Zaliczenie projektów wykonanych w ramach warsztatów terenowych.
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Współczesne problemy relacji międzykulturowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.230.5cd559de7885c.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 socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie słuchaczom najważniejszych wyzwań, problemów i kontrowersji związanych z relacjami
międzykulturowymi 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

1.Student zna podstawowe terminy i pojęcia z zakresu
teorii stosunków międzykulturowych, posługuje się
najważniejszymi pojęciami i deﬁnicjami zjawisk
z zakresu stosunków międzykulturowych oraz posiada
pogłębioną wiedzę na temat genezy i kształtowania
się wielokulturowych społeczeństw pluralistycznych
w procesach globalizacji i uniwersalizacji kulturowej
2.Posiada podstawową wiedzę o przyczynach
różnorodności kulturowej w społeczeństwach
pluralistycznych. Zna koncepcje związane
z wielokulturowością i kształtowaniem się relacji
międzykulturowych. Ma wiedzę o naturze grup
kulturowych i roli narodu w stosunkach
międzykulturowych 3.Zna podstawowe modele
stosunków międzynarodowych i międzykulturowych.
Umie osadzić je w teorii nauk o kulturze. Posiada
wiedzę o społecznych, kulturowych i politycznoekonomicznych czynnikach kształtujących stosunki
międzykulturowe w kontekście procesów globalizacji
i uniwersalizacji kulturowej. Ma wiedze o przyczynach
najważniejszych linii podziałów, konﬂiktów
we współczesnym świecie. Zna najważniejsze
koncepcje antropologiczne i socjologiczne z teorii
stosunków międzynarodowych 4.Posiada wiedzę
na temat struktur i procesów powstawania układów
relacji miedzy etnicznych, międzyrasowych,
międzyreligijnych. Rozumie i umie interpretować
zjawiska związane z wyzwaniami i tendencjami
integracyjnymi i dezintegracyjnymi we współczesnych
stosunkach międzykulturowych

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02,
RMI_K2_W03,
RMI_K2_W04,
RMI_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U02,
RMI_K2_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

RMI_K2_K02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ samodzielnie interpretować i analizować
zjawiska związane z odrębnością kulturową narodów,
cywilizacji w układach terytorialnych i politycznych.
Ma umiejętność posługiwania się źródłami
bibliograﬁcznymi oraz zdolność do poszukiwania
własnych źródeł wiedzy na temat współczesnych
problemów w stosunkach międzynarodowych
i międzykulturowych[

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest zdolny do wykorzystania wiedzy o teorii
stosunków międzykulturowych do analizy zjawisk
w kręgach kulturowych współczesnego świata. Odnosi
swoją wiedzę do wymogów rynku pracy

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Sylabusy
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przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie referatu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
127

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści przedmiotowe obejmują sześć podstawowych bloków problemowych
związanych ze współczesnymi procesami kształtowania relacji
międzykulturowych,
1. Postkolonializm, migracje, kwestie integracji/dezintegracji społeczeństw
wielokulturowych, zagadnienia asymilacji
2. Globalizacja, uniwersalizacja kulturowa i zagrożenia kultur rodzimych.
3. Międzykulturowość, kreolizacja, synkretyzacja, transgresja, hybrydyzacja:
konsekwencje zderzenia kulturowego
4. Konﬂikty międzykulturowe i międzycywilizacyjne: wymiary religijny, rasowy,
etniczny, polityczny
5. Kwestie bezpieczeństwa kulturowego: terroryzm, populizm
6. Relacje w cyberprzestrzeni, posthumanizm

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

aktywne uczestnictwo w wykładzie

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, prezentacja

aktywny udział w ćwiczeniach

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu z teorii relacji międzykulturowych

Sylabusy

35 / 189

Public relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
KREOWANIE WIZERUNKU W RELACJACH
MIĘDZYKULTUROWYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIKWRMS.2F0.5cb425845498f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości
Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest przybliżenie studentom/kom problematyki public relations, począwszy od historii tego
zjawiska aż po omówienie współczesnych form PR. W ramach zajęć studenci/tki poznają zarówno elementy PR
wewnętrznego i zewnętrznego, jak i narzędzia i działania PR m.in. media relations, CSR, branding. W ramach
modułu omówione zostaną najważniejsze koncepcje teoretyczne, związane z PR oraz historia tej dziedziny, jak
również poszczególne działy PR. Dodatkowo, część zajęć będzie miała charakter warsztatowy - studenci/studentki
będą pracować indywidualnie i w grupach nad zadaniami i umiejętnościami praktycznymi, związanymi z branżą

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

E_K1: ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą public
relations, zwłaszcza jego rodzajów oraz narzędzi
K_W03]

RMI_K2_W04

zaliczenie pisemne

W2

E_K2: zna i rozumie zaawansowane metody analizy,
RMI_K2_W02,
interpretacji, oraz porównywania wytworów i procesów
RMI_K2_W03
właściwych dla różnych kultur [K_W05]

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

E_K3: korzystając z różnych źródeł, potraﬁ
wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować
informacje na temat strategii PR w różnych sektorach
[K_U01]

RMI_K2_U02

zaliczenie pisemne

U2

E_K4: potraﬁ prawidłowo interpretować i wyjaśniać
zjawiska społeczne i kulturowe oraz wzajemne relacje
między procesami zachodzącymi w różnych kulturach
w odniesieniu do realizowania strategii public relations
[K_U03]

RMI_K2_U02

zaliczenie pisemne

RMI_K2_K02, RMI_K2_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

E_K5: potraﬁ współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role [K_K02]

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
82

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- Historia PR - twórcy, początki, kontrowersje - PR a system informacji

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Planowanie działań komunikacyjnych

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Relacje z mediami

W1, W2, U1, U2, K1

4.

PR korporacyjny i PR produktu

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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5.

Komunikacja wewnętrzna

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Organizacja imprez, sponsoring, fundraising

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Komunikacja kryzysowa

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Etyka w Public Relations

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Mierzenie efektywności w PR

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Jak wybrać agencję PR?

W1, W2, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego i
regularnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach, podczas których
prócz elementu wykładowego obecny jest element konwersatoryjny, jak
również elementy warsztatu/ćwiczeń. Możliwość 2 nieobecności
nieusprawiedliwionych; powyżej 50% nieobecności - brak zaliczenia; do 3
nadprogramowych nieobecności - dodatkowe pytania na egzaminie
zaliczenie pisemne
(powyżej - indywidualnie przydzielone zadanie dodatkowe). Do zaliczenia
przedmiotu niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej części:
oceny z egzaminu (60% oceny końcowej) i oceny dot. obecności i
aktywności na zajęciach oraz aktywnego udziału w mini warsztatach
(40%). Egzamin końcowy w formie pisemnej - pierwszy termin, ustnej drugi termin. Standardowa skala ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Turystyka dziedzictwa - wprowadzenie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
TURYSTYKA DZIEDZICTWA

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMITDS.2F0.604e4a388de33.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z problematyką podejmowaną przez studia nad turystyką (tourism
studies) oraz dziedzictwem (heritage studies)

C2

Celem kształcenia jest nauczenie studentów krytycznej analizy literatury przedmiotu i tekstów kultury

C3

Celem kształcenia jest rozwój umiejętności interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych związanych z mobilnością,
turystyką, dziedzictwem, tożsamością i relacjami międzykulturowymi za pomocą dostępnych narzędzi
badawczych

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

obszar badań tourism and heritage studies, kluczowe
paradygmaty i koncepcje badawcze

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02

projekt, prezentacja

W2

zjawiska związane z mobilnością i dziedzictwem
zarówno w perspektywie historycznej jak
i współcześnie

RMI_K2_W01

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Gromadzić informacje, analizować dane, przedstawiać
syntezy

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U03,
RMI_K2_U04

projekt, prezentacja

U2

Pracować w grupie, wyznaczając cele, dostosowując
strategię i realizując przewidziane harmonogramem
działania.

RMI_K2_U02,
RMI_K2_U03

projekt, prezentacja

RMI_K2_K02

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przeprowadzenia grupowego projektu badawczowdrożeniowego w oparciu o zdobytą wcześniej wiedzę.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

analiza i przygotowanie danych

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

Kurs porusza takie zagadnienia jak:
- studia turystyką i dziedzictwem w kontekście badań kulturoznawczych i
społecznych
- mobilność w perspektywie globalnej i lokalnej
1.

- formy turystyki kulturowej i turystyki dziedzictwa

W1, W2, U1, U2, K1

- performatywność doświadczenia turystycznego
- interesariusze dziedzictwa, turystyczna komodyﬁkacja dziedzictwa, zarządzanie
miejscami dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem UNESCO heritage sites
-

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach, wykonanie zadań w ramach pracy własnej
projekt, prezentacja studenta, opracowanie projektu grupowego opartego na badaniach
własnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Kampanie społeczne na rzecz grup mniejszościowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
KREOWANIE WIZERUNKU W RELACJACH
MIĘDZYKULTUROWYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIKWRMS.2F0.5cd559ea066e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Języki wykładowe
Polski
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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zarówno przedstawienie zagadnień, związanych z obecnością grup mniejszościowych
i marginalizowanych w przestrzeni publicznej, jak i praktyczne wykorzystanie wiedzy, dotyczącej podstaw
konstruowania kampanii społecznych w ramach warsztatów.

Efekty 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 zaawansowane metody analizy,
interpretacji, oraz porównywania wytworów i procesów RMI_K2_W04
właściwych dla różnych kultur

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prawidłowo interpretować i wyjaśniać
zjawiska społeczne i kulturowe oraz wzajemne relacje
między procesami zachodzącymi w różnych kulturach

RMI_K2_U02

zaliczenie ustne,
prezentacja

RMI_K2_K01

zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do współdziałania i pracy w grupie,
przyjmując w niej różne role

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przygotowanie do zajęć

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki marginalizacji i wykluczenia

W1

2.

Grupy mniejszościowe i marginalizowane w mediach i przestrzeni publicznej –
sposoby przedstawiania i autoprezentacja

W1, U1, K1

3.

Podstawy PR – strategia i co dalej?

W1, K1

4.

Warsztaty – konstruowanie kampanii społecznej dla wybranej grupy
mniejszościowej/marginalizowanej w wydzielonych zespołach

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z pracy końcowej grupowa prezentacja ustna kampanii (50% oceny) oraz regularnego
uczestniczenia w zajęciach – mini warsztatach, które stymulują
studentów do aktywnego wykorzystywania zdobytej wiedzy (50%
oceny). Warsztaty odbywać się będą etapowo, zarówno w mniejszych
grupach, jak i na forum studentki i studenci będą pracować metodą
burzy mózgów. Jeśli sytuacja na to pozwoli, poszczególne aspekty
kampanii uzgadniane będą z członkami/członkiniami
mniejszości/przedstawicielami/kami organizacji pozarządowych.
Możliwość 2 nieobecności nieusprawiedliwionych; powyżej 50%
nieobecności - brak zaliczenia; nadprogramowe nieobecności indywidualnie przydzielone zadanie dodatkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalecany uprzedni udział w zajęciach Public Relations

Sylabusy
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Szlaki kulturowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
TURYSTYKA DZIEDZICTWA

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMITDS.2F0.5cd559e006953.22

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 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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z potencjałem szlaków kulturowych i możliwościami ich
wykorzystywania w różny sposób w szeroko rozumianej turystyce kulturowej. W odniesieniu do materialnego
i niematerialnego dziedzictwa kulturowego zostaną przedstawione zagadnienia teoretyczne szlaków
w dokumentach, strategiach rozwoju regionów, opracowaniach i literaturze przedmiotu oraz elementy praktyczne
tworzenia, zarządzania i marketingu szlaków kulturowych.

Efekty 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 znaczenie dla materialnego
i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz
turystyki kulturowej.

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W04

zaliczenie pisemne

RMI_K2_U02,
RMI_K2_U04

prezentacja

RMI_K2_K01, RMI_K2_K03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać
i selekcjonować informacje dotyczących atrakcji
turystycznych konkretnych regionów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do współdziałania i kreatywnej
współpracy w grupie, przyjmując w niej różne role
w celu opracowania konkretnego zadania.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

Przygotowywanie projektów

18

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.

Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe: UNESCO i Rada Europy.

W1, U1, K1

2.

Szlaki kulturowe w dokumentach, strategiach rozwoju regionów, opracowaniach i
literaturze przedmiotu.

W1, U1

3.

Tworzenie, zarządzanie i marketing szlaków kulturowych.

W1, K1

4.

Szlaki kulturowe Rady Europy: Camino de Santiago.

W1

5.

Szlaki kulturowe Rady Europy: Szlak Mozarta.

W1, U1, K1

6.

Szlaki kulturowe Rady Europy: Dziedzictwo z Al-Andalus.

W1, U1, K1

7.

Szlaki kulturowe Rady Europy: Hanza.

W1, U1, K1

8.

Szlaki kulturowe Rady Europy: Szlaki Dziedzictwa Żydowskiego.

W1, U1, K1

Sylabusy
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9.

Szlaki kulturowe Rady Europy: Szlaki Fenickie.

W1, U1, K1

10.

Szlaki kulturowe Rady Europy: Szlak Cysterski.

W1, U1, K1

11.

Szlaki kulturowe Rady Europy: Szlak impresjonizmu.

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Opracowanie i przedstawienie jednego wybranego szlaku
kulturowego w formie prezentacji multimedialnej i wypowiedzi ustnej
oraz opracowanie i przedstawienie nowego szlaku w formie
prezentacji multimedialnej z wypowiedzią ustną i/lub terenowego
oprowadzenia. Przygotowanie prezentacji i omówienie istniejącego
szlaku kulturowego (30% oceny końcowej). Przygotowanie i
prezentacja propozycji nowego szlaku kulturowego (40% oceny
końcowej). Pozytywne zaliczenie powyższych zadań stanowi
podstawę dopuszczenia do zaliczenia końcowego w formie pisemnej,
odpowiedź na pytania zamknięte i otwarte (pytania testowe oraz
otwarte: opisowo-problemowe stosowane do podanych efektów
kształcenia – 30% oceny końcowej)
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Planowanie i ﬁnansowania projektów kulturowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
KREOWANIE WIZERUNKU W RELACJACH
MIĘDZYKULTUROWYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIKWRMS.2F0.5cd559ea2a459.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Języki wykładowe
Polski
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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem warsztatu z elementami wykładu jest wyposażenie studentów w teoretyczną wiedzę z zakresu
pozyskiwania środków ﬁnansowych z budżetu państwa, a także nabycie praktycznych umiejętności
konstruowania projektu i pisania wniosku aplikacyjnego. Studenci oprócz tego, że dowiedzą się jakie są źródła
ﬁnansowania projektów w obszarze związanym z kulturą, poznają procedury pozyskiwania środków ﬁnansowych,
dokumenty programowe i ich wytyczne. Bardzo ważnym punktem zajęć będzie również poznanie narzędzi
i technik umożliwiających opracowanie skutecznego i przekonywującego projektu.

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

E_K1: ma podstawową wiedzę o możliwościach
pozyskiwania grantów ﬁnansowanych z budżetu
państwa. [K_W0 ]

RMI_K2_W04

projekt

W2

E_K2: ma podstawową wiedzę na temat programów
dotacyjnych [K_W04]

RMI_K2_W04

projekt

W3

E_K3: ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad
obowiązujących podmioty realizujące projekty
w ramach poszczególnych programów [K_W07]

RMI_K2_W04

projekt

U1

E_K4: potraﬁ samodzielnie poszukiwać możliwości
dotacyjnych zgodnych z proﬁlem działalności
instytucji/organizacji w wybranym obszarze
tematycznym [K_U02]

RMI_K2_U02,
RMI_K2_U04

projekt

U2

E_K5: posiada umiejętności umożliwiające
samodzielne wypełnienie formularza wniosku
o doﬁnansowanie [K_U03]

RMI_K2_U04

projekt

U3

E_K6: potraﬁ ocenić i wybrać program adekwatny
do planowanych działań [K_U05]

RMI_K2_U02,
RMI_K2_U04

projekt

RMI_K2_K02, RMI_K2_K03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

E_K7: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
w związku ze zmieniającymi się przepisami i zasadami
dotyczącymi programów dotacyjnych [K_K01]

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie projektu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

6

uczestnictwo w egzaminie

4

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

49 / 189

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Terminologia charakterystyczna dla programów dotacyjnych

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

2.

Obszary i źródła ﬁnansowania

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

3.

Zasady i obostrzenia

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

4.

Część merytoryczna wniosku dotacyjnego

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

5.

Część ﬁnansowa wniosku dotacyjnego

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

6.

Praca z formularzem dotacyjnym

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

7.

Prezentacje studentów i studentek - aplikacje grantowe

W2, U2, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszcza się
dwie nieusprawiedliwione nieobecności) , aktywność podczas zajęć, praca
własna studenta, zaliczenie w formie przygotowania wniosku dotacyjnego
i jego prezentacji. W przypadku przekroczenia 50% nieobecności nie ma
możliwości zaliczenia zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Brokerzy kulturowi w turystyce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
TURYSTYKA DZIEDZICTWA

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMITDS.2F0.604e4a74aecc7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z problematyką podejmowaną przez studia nad turystyką (tourism
studies) oraz dziedzictwem (heritage studies)

C2

Celem kształcenia jest rozwój umiejętności interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych związanych z mobilnością,
turystyką, dziedzictwem, tożsamością i relacjami międzykulturowymi za pomocą dostępnych narzędzi
badawczych

C3

Celem kształcenia jest rozwój kompetencji miękkich potrzebnych w procesie interpretacji dziedzictwa
i pośrednictwie kulturowym w obszarze turystyki

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

obszar badań tourism and heritage studies, kluczowe
paradygmaty i koncepcje badawcze

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02,
RMI_K2_W03

projekt, prezentacja

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U02,
RMI_K2_U04

projekt, prezentacja

RMI_K2_K02, RMI_K2_K03

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Gromadzić informacje, analizować dane, przedstawiać
syntezy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przeprowadzenia grupowego projektu badawczowdrożeniowego w oparciu o zdobytą wcześniej wiedzę.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

badania terenowe

20

e-wykład

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Prezentowany moduł kształcenia ma za zadanie przekazanie podstawowych
informacji na temat specyﬁki pracy pilotów, przewodników oraz innych osób
istotnych w procesie obsługi ruchu turystycznego w środowisku wielokulturowym.
Zajęcia, ze względu na swój warsztatowy charakter, dadzą studentom możliwość
zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu pracy pilota, przewodnika, interpretatora
dziedzictwa, pozwolą zapoznać się z różnymi technikami prezentacji, pokażą jak w
interesujący i nowoczesny sposób przygotować strukturę wypowiedzi, jak radzić
sobie z trudnymi pytaniami i w jaki sposób zachować się w sytuacji awaryjnej.
Uczestnicy kursu dostaną do ręki zestaw sprawdzonych metod i narzędzi
wypracowanych przez WFTGA i będą mieli dodatkowo możliwość sprawdzenia się
jako przewodnicy i wytrenowania nowo nabytych umiejętności i kompetencji
podczas praktycznych ćwiczeń w przestrzeni miejskiej oraz podczas wyjazdu
studyjnego.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, udział w badaniach, grywalizacja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach, opracowanie
projektu grupowego oraz jego realizacja w terenie
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Media społecznościowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
KREOWANIE WIZERUNKU W RELACJACH
MIĘDZYKULTUROWYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIKWRMS.2F0.5cb5946f4a606.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem modułu specjalizacyjnego jest ukazanie mediów społecznościowych jako skutecznego narzędzia
służącego do promocji i komunikacji. Ponadto Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest itp ujęte zostanę w ramy
fenomenu kulturowego, który przyczynił się nie tylko do zmian w relacjach międzyludzkich i międzykulturowych,
ale również spowodował rewolucję w zakresie wizualności w kulturze.

Efekty 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 zagadnienia z zakresu teorii nowych
mediów

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W03,
RMI_K2_W05

projekt

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U02,
RMI_K2_U04

projekt

RMI_K2_K01, RMI_K2_K03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

w sposób świadomy korzystać z mediów
społecznościowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia pracy jako specjalista ds. mediów
społecznościowych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

rozwiązywanie zadań problemowych

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia teoretyczne z zakresu nowych mediów

W1

2.

Facebook jako narzędzie promocji i komunikacji.

U1, K1

3.

Instagram jako narzędzie promocji.

U1, K1

4.

Pinterest i Instagram. O wizualności mediów społecznościowych.

U1, K1

5.

Twitter jako forum dyskusyjne.

U1, K1

6.

Omawianie wybranych case study pod kątem zmiany kulturowej jaka się
dokonuje/dokonała za sprawą mediów społecznościowych.

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu jest dwustopniowe. Do egzaminu dopuszczane są
wyłącznie osoby, które aktywnie uczestniczyły w zajęciach (możliwe dwie
nieobecności) oraz przygotowały projekt z zakresu mediów
społecznościowych na wybrany temat, a następnie odpowiedziały na dwa
z trzech pytań dotyczących projektu oraz zagadnień poruszanych w
trakcie zajęć.
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Semiotyka turystyki i dziedzictwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
TURYSTYKA DZIEDZICTWA

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMITDS.2F0.604e4a8e97984.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest ukazanie jak inscenizacja turystyczna oraz performatywne zachowania turystów wpływają
na interpretację dziedzictwa. W związku z tym omówiona zostanie semiotyka wybranych atrakcji turystycznych
oraz proces semiozy, czyli wymiany znaków i symboli między uczestnikami spotkania turystycznego. Ponadto
na szczególną uwagę zasługuje tu również turystyczna fotograﬁa, która poprzez budowanie wyobraźni
turystycznej bierze czynny udział w stanowieniu lub reinterpretacji dziedzictwa.

Efekty 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

rolę wizualności w turystyce w kontekście interpretacji
dziedzictwa

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W03

projekt

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U04

projekt

RMI_K2_K02, RMI_K2_K03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce poprzez
trafną analizę wizualną zwiedzanych obiektów i miejsc

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w podmiotach branży turystycznej lub
instytucjach zajmujących się m.in. promocją obiektów
i miejsc dziedzictwa kulturowego

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Zagadnienia teoretyczne z zakresu semiotyki turystyki

W1

2.

Zagadnienia teoretyczne z zakresu interpretacji dziedzictwa

W1

3.

Fotograﬁa turystyczna w procesie stanowienia/reinterpretacji dziedzictwa

U1, K1

4.

Performatywne zachowania turystów a interpretacja dziedzictwa

W1, U1

5.

Wizualność mrocznych atrakcji w kontekście miejsc trudnego dziedzictwa

W1, U1

6.

Atrakcje turystyczne a pseudo-dziedzictwo

W1, U1

7.

Zajęcia w oparciu o przykładowe wybrane case study

U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu jest dwustopniowe. Do egzaminu dopuszczane są
wyłącznie osoby, które aktywnie uczestniczyły w zajęciach (możliwe dwie
nieobecności) oraz przygotowały projekt z zakresu wizualności w turystyce
na wybrany temat, a następnie odpowiedziały na dwa z trzech pytań
dotyczących projektu oraz zagadnień poruszanych w trakcie zajęć.
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Branding i marketring a relacje międzykulturowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
KREOWANIE WIZERUNKU W RELACJACH
MIĘDZYKULTUROWYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIKWRMS.2F0.5cd559ea4ed3e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Języki wykładowe
Polski
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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów ze sposobami analizowania związków między marką (produktu, idei,
usługi) i jej kulturowym kontekstem oraz wykorzystaniem tej wiedzy w działaniach marketingowych .

Efekty 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 kluczowe koncepcje i pojęcia
marketingowe, które uwzględniają kontekst
międzykulturowy.

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02,
RMI_K2_W03

zaliczenie pisemne,
projekt

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U02

zaliczenie pisemne,
projekt

RMI_K2_K03

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przygotować projekt działań/badań
marketingowych uwzględniających kontekst
międzykulturowy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia ról
zawodowych w sektorze reklamy i marketingu.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą metody, jaką opracował i
rozwinął Douglas Holt, wskazując na ścisły związek siły marki (produktu, idei,
usługi) z jej kulturowym dopasowaniem. Szczególna uwaga jest zwrócona na
proces koncepcyjnego opracowania wizerunku marki, analizy i właściwego doboru
jej elementów składowych, prawidłowego osadzenia w kontekście kulturowym (w
tym historycznym), odnoszącym się do mitów, a także archetypów. Istotną w tej
metodzie jest forma, zakres oraz charakter komunikacji kulturowej, służącej
konstruowaniu odpowiedniej (tzn. skutecznej) narracji o produkcie, usłudze, idei,
co w dalszej kolejności ma prowadzić do pozyskania uprzednio zaplanowanego
miejsca w świadomości odbiorców. Wyżej wymienione zagadnienia omówione są
po zajęciach wprowadzających w problematykę marketingu, reklamy i promocji
oraz badań marketingowych.

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium
końcowego (50% oceny), regularnego aktywnego uczestniczenia w
zajęciach – warsztatach, które dzięki m.in. symulacjom i metodzie
projektów stymulują studentów do aktywnego wykorzystywania
zdobytej wiedzy i umiejętności (20%) oraz przygotowanie i
przedstawienie projektu grupowego (30% oceny). Do zaliczenia
przedmiotu konieczne jest zaliczenie wszystkich 3 ww. części.
Maksymalnie 2 nieobecności nieusprawiedliwione.
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Problemy zarządzania miejscami dziedzictwa UNESCO
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
TURYSTYKA DZIEDZICTWA

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMITDS.2F0.620f8df0b691d.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 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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problemami zarządzania miejscami Światowego Dziedzictwa UNESCO

C2

Przekazanie podstawowych koncepcji z zakresu critical heritage studies w odniesieniu do praktycznych wyzwań
współczesności

C3

Uświadomienie słuchaczom specyﬁki poszczególnych miejsc światowego dziedzictwa ze szczególnym
uwzględnieniem Krakowa i Polski.

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 terminy, koncepcje i ujęcia w obszarze
krytycznych studiów nad dziedzictwem

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02

projekt, prezentacja

W2

Podstawowe mechanizmy zarządzania miejscami
dziedzictwa oraz podmioty odpowiedzialne
za określone procesy

RMI_K2_W04,
RMI_K2_W05

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

odnosić zagadnienia teoretyczne do praktycznego
wymiaru zarządzania miejscami dziedzictwa

RMI_K2_U01

projekt, prezentacja

U2

Diagnozować sytuację, projektować i wdrażać
rozwiązania mające na celu udoskonalenie metod
rozwoju miejsc dziedzictwa

RMI_K2_U02,
RMI_K2_U04

projekt, prezentacja

RMI_K2_K02

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Realizacji i ewaluacji projektów grupowych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

badania terenowe

15

analiza i przygotowanie danych

15

przeprowadzenie badań literaturowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Problematyka kursu ma poglębić wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego w
odniesieniu praktyk zarządczych w świetle krytycznych studiów nad
dziedzictwem. Od początku tworzenia Listy Dziedzictwa UNESCO deﬁniowanie
uniwersalnych wartości stojących za takimi a nie innymi reprezentacjami
przeszłosci było nie tylko punktem odniesienia dla śledzenia międzykulturowej
polityki/międzynarodowej polityki kulturalnej, lecz także przedmiotem reﬂeksji
naukowej. Wpisując się w tę tradycję, kurs ma na celu poglębienie wiedzy i
wrażliwości na konteksty, uwarunkowania i wyzwania związane z ochroną i
rozwojem miejsc dziedzictwa UNESCO. Przedmiotem reﬂeksji będą przede
wszystkim przykłady z Europy Środkowej i Wschodniej zaprezentowane w
kontekście zmieniających się na przestrzeni lat paradygmatów studiów nad
dziedzictwem. Wśród zagadnień poruszanych na kursie pojawią się takie tematy
jak:
W1, W2, U1, U2, K1

1.
• Miejsca dziedzictwa w świetle konwencji UNESCO
• System zarządzania miejscami dziedzictwa UNESCO
• Partycypacyjne i integrujące podejście do dziedzictwa
• Zrównoważony rozwój a turystyka dziedzictwa
• Narracyjna i mitotwórcza funcja dziedzictwa
• Media, komunikacja, marketing

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przedmiot zaliczany na podstawie uczestnictwa i aktywności w zajęciach
projekt, prezentacja oraz przygotowania i zaprezentowania projektu grupowego o charakterze
analityczno-wdrożeniowego studium przypadku.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Antropologia kultury współczesnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.230.5cd559de9da23.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

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 zapoznanie studentów z najważniejszymi koncepcjami dotyczącymi kultury współczesnej, jej
krytyką oraz podstawami badań.

Efekty 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_W01 ZNA TERMINOLOGIĘ Z ZAKRESU NAUK
HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH NA POZIOMIE
ROZSZERZONYM ORAZ MA POGŁĘBIONĄ WIEDZĘ O
CHARAKTERZE, MIEJSCU I ZNACZENIU NAUK
HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ORAZ O ICH
SPECYFICE PRZEDMIOTOWEJ I METODOLOGICZNEJ;

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02

egzamin pisemny

RMI_K2_U01

egzamin pisemny

RMI_K2_K02, RMI_K2_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

K_U03 POTRAFI PRAWIDŁOWO INTERPRETOWAĆ I
WYJAŚNIAĆ ZJAWISKA SPOŁECZNE I KULTUROWE
ORAZ WZAJEMNE RELACJE MIĘDZY PROCESAMI
ZACHODZĄCYMI W RÓŻNYCH KULTURACH;

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym,
interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi
w Polsce i innych krajach

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

e-wykład

15

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Współczesna koncepcja kultury; Założenia teoretyczne oraz metodologia
stosowana w badaniach nad kulturą współczesną; Poststrukturalizm i badania
semiotyczne; Antropologia symboliczna; Podejście interpretacyjne i gęsty opis
(Cliﬀord Geertz); Postmodernizm w antropologii; Antropologia jako konstrukcja i
literatura; Writing against culture; Krytyka kolonializmu. Kulturowe skutki
kolonializmu; Postkolonializm; Orientalizm i okcydentalizm; Krytyka kultury;
Anthropology at Home; Antropologia feministyczna; Wybrane obszary
współczesnej antropologii: antropologia miasta; antropologii: kultura popularna;
Post-antropologia. Kultura zwierząt

1.

W1, U1, K1

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Obecność na wykładach - min 50% zajęć (potwierdzone wpisem na liście
obecności) Pozytywne zaliczenie egzaminu W przypadku przedłużającej
się pandemii egzamin odbędzie się za pośrednictwem platformy zdalnego
nauczania i będzie miał charakter testu (pytania wielokrotnej odpowiedzi
+ pytania "krótka odpowiedź")

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana obecność na zajęciach - minimum 50% obecnosci poswiadczonych własnoręcznym podpisem na liście obecności.
W przypadku koniecznosci prowadzenia zajęć online (Pegaz) potwierdzeniem uczestnictwa w wykładzie jest wpis na liscie
obecnosci we "Wspólnych notatkach".

Sylabusy
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Międzynarodowe stosunki gospodarcze w kontekście kulturowym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.230.5cd559debf83c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z naturą i istotą międzynarodowych stosunków gospodarczych.

C2

Wskazanie na ścisłe powiązania gospodarki i kultury w wymiarze międzynarodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna podstawowe zagadnienia dotyczące istoty
międzynarodowych stosunków gospodarczych
w kontekście studiów kulturowych.

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02

egzamin pisemny

W2

Student poznaje różne koncepcje ujmowania
działalności ludzkiej, motywowanej i inspirowanej
uwarunkowaniami kulturowymi.

RMI_K2_W02,
RMI_K2_W03,
RMI_K2_W04

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ poprawnie formułować wypowiedzi
na tematy gospodarcze posługując się fachową
terminologią z literatury przedmiotu.

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U02,
RMI_K2_U03

projekt

U2

Student potraﬁ właściwie interpretować wskaźniki
gospodarcze korelując je z czynnikami kulturowymi.

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U02,
RMI_K2_U03

projekt

K1

Student potraﬁ w sposób odpowiedzialny przygotować
się do pracy wymagającej ustawicznego kształcenia
i zdobywania wiedzy oraz pracy wymagającej
kompetencji z zakresu wiedzy o gospodarce.

RMI_K2_K01,
RMI_K2_K02, RMI_K2_K03

projekt, prezentacja

K2

Student nabywa kompetencje do pracy zespołowej.

RMI_K2_K01,
RMI_K2_K02, RMI_K2_K03

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

3

przygotowanie prezentacji multimedialnej

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przeprowadzenie badań literaturowych

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład ma na celu prezentację sposobów analizowania i postrzegania
międzynarodowych układów gospodarczych, obejmujących relacje i
współzależności między państwami należącymi do różnych kręgów kulturowych.

W1, W2, U2, K1, K2

2.

W szczególności podejmowane są zagadnienia polityki i handlu
międzynarodowego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego, koniunktury
gospodarczej w skali globalnej, a także form integracji gospodarczej, w tym
integracji regionalnej.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

W toku wykładu prezentowane są najważniejsze problemy związane z
powstawaniem zależności gospodarczej między krajami, wpływu procesów
globalizacyjnych na formowanie związków gospodarczych oraz ich konsekwencji.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Istotnym zagadnieniem poddanym analizie są relacje, powstające między
podmiotami gospodarczymi pochodzącymi z odmiennych kultur i tradycji
gospodarowania.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Korporacje transnarodowe działające w przestrzeni wielokulturowej.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin końcowy do którego student przystąpić może jeśli: uczestniczył regularnie w zajęciach (maksymalnie 1
nieobecność) - brał aktywny udział w dyskusji wypowiadając się
poprawnie merytorycznie i formalnie - przedstawił prezentację,
która uzyskała akceptację Prowadzącego zajęcia (strona
merytoryczna i formalna)

Wymagania wstępne i dodatkowe
gotowość do regularnego uczestniczenia w zajęciach (obecność obowiązkowa), krytycznej lektury wskazanych tekstów oraz
merytorycznej dyskusji.

Sylabusy
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Metodologia badań nad relacjami międzykulturowymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.230.5cd559dee9f95.22

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 socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest rozwijanie podstawowych i wybranych zaawansowanych kompetencji metodologicznych,
w szczególności zaznajomienie z ogólnymi zagadnieniami metodologii nauk społecznych, poszczególnymi
metodami i etapami projektu badawczego. Ponadto omawiane są różnorodne przykłady międzykulturowych
i międzynarodowych badań porównawczych prowadzonych w naukach społecznych. Omawiane są zarówno
jakościowe, jak i ilościowe projekty badawcze. Podczas zajęć studenci zdobywają kompetencje w projektowaniu
oraz interpretowaniu badań. Dodatkowo pogłębione są umiejętności wyszukiwania i analizowania danych
zastanych.

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 podstawową terminologię nauk humanistycznych
i społecznych oraz ma podstawową wiedzę
o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk
humanistycznych i społecznych, a także ich specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej, w tym badaniach
porównawczych

RMI_K2_W01

egzamin ustny, projekt,
raport

RMI_K2_U01

egzamin ustny, projekt,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posiada elementarne umiejętności badawcze
pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz
na projektowanie i realizowanie prostych procesów
badawczych; potraﬁ sformułować wnioski z badań,
opracować i zaprezentować ich wyniki (z
wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki
dalszych badań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

30

przygotowanie raportu

30

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe zagadnienia z zakresu metodologii nauk społecznych, w tym badania
ilościowe i jakościowe

W1, U1

2.

Problemy metodologiczne w badaniach etniczności oraz międzykulturowych, w
tym równoważność pomiaru i kulturowa adaptacja narzędzia badawczego

W1, U1

3.

Praca nad projektami grupowymi badań empirycznych, w tym konsultacja
narzędzia

W1, U1

4.

Prezentacje założeń projektów oraz dyskusja na forum

W1, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, udział w
badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin ustny

Zaliczenie modułu jest dwustopniowe. Do egzaminu dopuszczane są
wyłącznie osoby, które uzyskały zaliczenie ćwiczeń.

projekt, raport

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywna obecność na zajęciach
(dopuszczalna 1 nieobecności nieusprawiedliwiona) oraz przedstawienie w
terminie zadań polegających na realizacji wybranych etapów procesu
badawczego oraz ﬁnalnego raportu.
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Trudne dziedzictwo i pamięć kulturowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.230.5cd559df1b232.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

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 kształcenia jest zapoznanie studentów z problematyką podejmowaną przez studia pamięciologiczne
i studia nad dziedzictwem.

C2

Celem kształcenia jest nauczenie studentów krytycznej analizy literatury przedmiotu i tekstów kultury

C3

Celem kształcenia jest rozwój umiejętności interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych za pomocą dostępnych
narzędzi badawczych

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 na temat rozwoju
cywilizacyjnego społeczeństw, uwzględniając aspekty
tego rozwoju: historyczny, gospodarczy, polityczny,
społeczny i kulturow

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02,
RMI_K2_W05

projekt, zaliczenie

RMI_K2_U02,
RMI_K2_U03,
RMI_K2_U04

projekt, zaliczenie

RMI_K2_K01,
RMI_K2_K02, RMI_K2_K03

projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ obserwować i interpretować zjawiska
społeczno-kulturowe, a zwłaszcza dostrzega ich
uwarunkowania: językowe, religijne, polityczne i gosp.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje
umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku
rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie projektu

30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

30

Przygotowanie prac pisemnych

15

analiza problemu

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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Wykład o charakterze konwersatoryjnym pozwoli przybliżyć kwestię dziedzictwa,
które może sprawiać problemy interpretacyjne, a przez to być lub stawać
przyczyną konﬂiktów. „Kłopoty” z dziedzictwem wynikają m.in. z faktu
przynależności twórców i odbiorców dziedzictwa do konkretnej grupy (etnicznej,
narodowej, religijnej itp.); konﬂiktów związanych z aktualnymi i przeszłymi,
traumatycznymi wydarzeniami; ze spuścizną ambiwalentną w ocenie, np.
postsocjalistyczną, poprzemysłową. Stąd też propozycją skontekstualizowania
problematyki dziedzictwa będzie reﬂeksja nad pamięcią kulturową, odgrywającą
kluczową rolę w procesie nadawania znaczeń i wartościowania dziedzictwa.
Świadomość dysonansów interpretacyjnych oraz umiejętność doboru
odpowiedniej narracji o dziedzictwie stanowi nieodzowny element kształtowania
postawy pogłębionej reﬂeksji nad przeszłością (a także jej implikacjami dla dnia
dzisiejszego i przyszłości) a także rozwija umiejętność krytycznego osądu narracji
o charakterze upraszczającym, stereotypowym czy manipulującym odbiorcą.
Tematyka kursu obejmować będzie następujące zagadnienia:
1. Geneza, rozwój i ramy teoretyczne studiów nad pamięcią.
2. Pamięć kulturowa a polityka historyczna – wybrane aspekty i przykłady

1.

W1, U1, K1

3. Relacje międzykulturowe w obszarze pracy nad pamięcią
4. Problematyka kłopotliwego dziedzictwa w heritologii, dyskursie współczesnej
humanistyce i naukach społecznych
5. Pamięć i dziedzictwo przez pryzmat teorii pokolonialnej
6. Pamięć, postpamięć, dziedzictwo Shoah
7. Dziedzictwo bez dziedziców - grup mniejszościowych i nieobecnych (Romowie,
Łemkowie)
8. Dziedzictwo niechciane i kontestowane
9. Komercjalizacja dziedzictwa
10. Dziedzictwo jako proces - możliwości aplikacji problematyki w praktyce

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

Formy zaliczenia
projekt, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu jest dwustopniowe. Do egzaminu dopuszczane są
wyłącznie osoby, które uzyskały zaliczenie poszczególnych części
projektowych oraz wykazały się aktywnością podczas dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Taniec w kulturze popularnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.5cd559df4c62f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia mają na celu wprowadzenie słuchaczy w tematykę tańca i kultury popularnej oraz przedstawienie ich
wzajemnego eksploracyjnego i eksplanacyjnego potencjału.

Efekty 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 z zakresu wiedzy o tańcu oraz
terminologię związaną z szeroko pojętymi naukami
humanistycznymi i społecznymi. Terminologia ta
pozwala mu swobodnie omawiać zagadnienie tańca
w kulturze popularnej.

RMI_K2_W01

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W2

podstawową wiedzę na temat rozwoju kultury
tanecznej w Europie i USA.

RMI_K2_W01

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

RMI_K2_U01

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

RMI_K2_K02

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

obserwować i interpretować zjawiska społecznokulturowe, a zwłaszcza dostrzega ich uwarunkowania:
językowe, polityczne i gospodarcze w odniesieniu
do zagadnienia tańca w kulturze popularnej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym,
którego jednym ze składników jest taniec jako przejaw
kulturowej reprezentacji ciała. Używa do tego celu
różnego rodzaju mediów.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie eseju

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

7

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

8

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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Oś teoretyczna:
1. Kultura popularna, kultura masowa, kultura ludowa – deﬁnicje/rozróżnienie
pojęć.
2. Kultura popularna – podstawowe pojęcia, teorie i deﬁnicje.
3. Teksty kultury popularnej i metody ich analizy.
4. Taniec – podstawowe deﬁnicje i funkcje.
5. Funkcje tańca w kulturze (popularnej).
6. Taniec a dominacja i podporządkowanie w kulturze popularnej.
7. Taniec jako popkulturowa forma buntu.
8. Wątki postkolonialne w tanecznej kulturze popularnej.
9. Ciało w tańcu.
10. Taniec w reklamie, reklama w tańcu.
11. Taniec jako forma remiksu.
Oś odniesień:
1. Film taneczny.
2. Taniec w teledysku.
W1, W2, U1, K1
3. Taniec w musicalu.
4. Taniec w kinie bollywoodzkim.
5. Taniec jazzowy.
6. Taniec towarzyski.
7. Taniec klasyczny.
8. Figura tańczącego celebryty.
9. Programy telewizyjne poświęcone tańcowi: You Can Dance, Mam talent!, Taniec
z gwiazdami, etc.
10. Portale społecznościowe a taniec: YouTube, Instagram, Facebook.
11. Taniec społeczny.
12. Taneczny ﬂash mob – Macarena, Harlem shake, Gangnam style.
13. Dancehall, twerking.
14. Pole dance.
15. Fitness, zumba.
16. Vouging.
17. Cheerleading.
18. Funky, electric boogaloo, hip-hop, break dance, ﬁgura b-boya, b-girl.

1.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Obecność na zajęciach (możliwe dwie nieusprawiedliwione
nieobecności). 2. Stuprocentowa frekwencja skutkuje
podniesieniem oceny o pół stopnia. 3. Dodatkowo
punktowana aktywność na zajęciach - projekt/prezentacja. 4.
Esej końcowy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Muzeum i jego znaczenie w kulturze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.5cd559df70995.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do aktywnego uczestniczenia w projektach muzealnych i pracy
w środowisku związanym z muzeum.

Efekty 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 zasady działalności instytucji muzealnych,
etykę zawodową oraz możliwości dalszego,
samodzielnego rozwoju w środowisku muzealnym.
Potraﬁ podejmować działania zawodowe na poziomie
międzynarodowym oraz w środowisku
międzykulturowym..

RMI_K2_W02,
RMI_K2_W04

projekt, prezentacja

RMI_K2_U02

projekt, prezentacja

Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról
zawodowych i dotosowywania się do zmieniających się
RMI_K2_K03
potrzeb rynku pracy w środowisku powiązanym
z instytucjami muzealnymi.

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ potraﬁ inicjować, planować,
organizować, realizować i ewaluować działania
podejmowane celem realizacji projektów w środowisku
muzealnym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

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

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Perspektywa historyczna: od gabinetów osobliwości po muzeum interaktywne
2.Typologia muzeów
3. Eksponaty muzealne (przechowywanie, renowacja, ekspozycja)
4. Struktura muzeum
5. Rola muzeum w edukacji szkolnej
6. Rola muzeum w procesie lifelong learning
7.Proces organizacji wystaw
8. Wolontariat w muzeum
9. Rola muzeum w turystyce
10. Rola muzeum w środowisku lokalnym
11. Architektura budynków muzealnych

1.

W1, U1, K1

UWAGA: Zajęcia na początku semestru będą odbywały się w ISM według
harmonogramu. Pozostała część zajęć zostanie przeprowadzona w krakowskich
muzeach.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach,
systematyczne zapoznawanie się z przygotowanymi przez wykładowcę
lekturami oraz uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowanego i
projekt, prezentacja przedstawionego projektu zespołowego. Dwie dopuszczalne nieobecności
na zajęciach bez konieczności podania powodu. Sposób oceny Obecność
na zajęciach 15% oraz praca podczas semestru 20% – łącznie 35% oceny
końcowej Projekt - 65% oceny końcowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Kultury Bliskiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.5cd559df92c31.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat różnorodności kulturowej Bliskiego
Wschodu. W kontekście historycznym zaprezentowany zostanie rozwój społeczno-polityczno-gospodarczy regionu
w kontekście zmian kulturowych jakie powodował. Zaprezentowane zostaną kultury wybranych państw regionu
(Izrael, Liban, Syria, Arabia Saudyjska, ZEA, Turcja, Iran, Egipt) oraz kanoniczne dzieła literatury, ﬁlmu, muzyki
i sztuki reprezentatywne dla regionu. Część zajęć będzie miała charakter problemowy i dotyczyć będzie takich
zagadnień jak: seksualność na Bliskim Wschodzie; muzułmańska kultura konsumpcyjna; kultura ortodoksyjnych
żydów, kultury queer na Bliskim Wschodzie; obraz konﬂiktu izraelsko-palestyńskiego we współczesnej kulturze.

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 podstawową wiedzę na temat historii
Bliskiego Wschodu.

RMI_K2_W01

zaliczenie pisemne

W2

Ma podstawową wiedzę o społecznych, gospodarczych
i politycznych uwarunkowaniach rozwoju
różnorodności kulturowej na Bliskim Wschodzie.

RMI_K2_W02

zaliczenie pisemne

W3

Posiada wiedzę na temat relacji międzykulturowych
w regionie.

RMI_K2_W02

zaliczenie pisemne

W4

Posiada wiedzę na temat konﬂiktów o charakterze
kulturowym i religijnym w regionie.

RMI_K2_W02,
RMI_K2_W03

zaliczenie pisemne

W5

Posiada wiedzę na temat kanonicznych wytworów
kultur Bliskiego Wschodu.

RMI_K2_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Dostrzega uwarunkowania kulturowe i społeczne,
które miały wpływ na rozwój regionu.

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U02

zaliczenie pisemne

U2

Dostrzega i analizuje dylematy etyczne związane
z oceną uwarunkowań społeczno-kulturowych.

RMI_K2_U04

zaliczenie pisemne

RMI_K2_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Ma przekonanie o wadze reﬂeksji nad Bliskim
Wschodem w kontekście relacji międzynarodowych
i międzykulturowych.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

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.

Historyczne uwarunkowania kulturowego rozwoju i różnorodności Bliskiego
Wschodu.

W1, W2

2.

Miejsce regionu bliskowschodniego na arenie międzynarodowej.

W1, W2, W3

Sylabusy
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3.

Wielokulturowość Izraela.

W3, W4, U1, K1

4.

Religie na Bliskim Wschodzie.

W1, W2, W4

5.

Życie literackie na Bliskim Wschodzie.

W5

6.

Kino Bliskiego Wschodu.

W5

7.

Znaczenie kultury egipskiej dla rozwoju regionu.

W1, W5, U1

8.

Nowe wpływy kulturowe na Bliskim Wschodzie na przykładzie ZEA.

U1, U2, K1

9.

Kultura perska, a współczesny Iran.

W4, U1

10.

Społeczno-kulturowe przemiany w Arabii Saudyjskiej.

W2, U1, U2, K1

11.

Bliskowschodnia kultura popularna.

W3, U1, K1

12.

Kultura syro-libańska.

W1, W2, U1

13.

Islamska kultura popularna.

W4, U1

14.

Gender i queer w kontekście bliskowschodnim.

U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

1. Egzamin pisemny. 2. Punktowana aktywność na zajęciach. 3. Obecność
na zajęciach – dopuszczalne 2 nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Literatura (z) podróży
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.5cd559dfb708b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką relacji między literaturą i podróżą,
a w szczególności z zagadnieniem literatury podróżniczej (próba zdeﬁniowania tego pojęcia) oraz z wybranymi
tekstami należącymi do tego gatunku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
terminologię, metodologię i znaczenie pojęcia
literatury podróżniczej, ma świadomość
wielogatunkowości tej dziedziny oraz bliskie są mu
zasady interdyscyplinarnego podejścia w czytaniu
i badaniu literatury podróżniczej.

RMI_K2_W01

zaliczenie na ocenę

U1

Student potraﬁ analizować złożone procesy i zjawiska
społeczne - szczególnie w kontekście literatury
podróżniczej, potraﬁ zdeﬁniować tytułowe pojęcie oraz
interpretować wybrane teksty z wykorzystaniem
wiedzy z zakresu nauk społecznych
i humanistycznych.

RMI_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę
w przygotowaniu prac pisemnych oraz prezentacji
o charakterze krytyczno-interpretacyjnym.

RMI_K2_U03

zaliczenie na ocenę

RMI_K2_K02

zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych
treści i własnej wiedzy, samodzielnej interpretacji
tekstów literackich w kontekście kulturoznawczym,
do wyznaczania kierunków własnego rozwoju poprzez dobieranie zajęć zgodnych
z zainteresowaniami naukowymi oraz do doskonalenia
umiejętności miękkich.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

15

wykonanie ćwiczeń

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

88 / 189

Celem zajęć jest reﬂeksja nad zagadnieniem relacji między literaturą i podróżami
w kontekście badań kulturoznawczych. W węższym zakresie, przedmiotem
zainteresowania jest szeroko rozumiana literatura podróżnicza - próba
zdeﬁniowania tego pojęcia i wskazania różnorodności gatunków oraz zachęta do
sięgania po dzieła z kręgu (głównie polskiej) literatury współczesnej.
Problematyka zajęć będzie się zatem ogniskować wokół:
- zagadnienia lit. podróżniczej: deﬁnicja tego pojęcia oraz zjawisk z nią związanych W1, U1, U2, K1
tj. geograﬁa literacka, geopoetyka, relacja literatura - miejsce,

1.

- pojęcia turystyki literackiej - wskazanie literackich i około-literackich szlaków
turystycznych,
- współczesnych pisarzy/autorów (przede wszystkim polskich) oraz gatunków
składających się w szerokim ujęciu na pojęcie/kategorię literatury podróżniczej, a
także literackich przedstawień miejsc/szlaków.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na ocenę końcową składają się zaliczone 4 elementy: - aktywne
uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) - regularne
zaliczenie na ocenę oddawanie zadań/znajomość wskazanych tekstów - przedstawienie
prezentacji multimedialnej na wybrany i uzgodniony z prowadzącą temat
- zaliczenie ustne lub pisemne: na temat wybranych teksów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Kod Biblii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.5cd559dfd907c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie Studentek i Studentów z kulturotwórczymi (szczególnie dla popkultury, kultury
żydowskiej, europejskiej zachodniej i wschodniej) aspektami Biblii w takich dziedzinach jak: literatura, muzyka,
ﬁlm, malarstwo, architektura, ﬁlozoﬁa, kultura współczesna. Wybrane zjawiska zostaną zaprezentowane
w odniesieniu do zdarzeń, procesów, idei fundamentalnych dla rozwoju kultury europejskiej i współczesnych
debat o tożsamości europejskiej. Uwypuklone zostaną także biblijne elementy tworzące kulturę żydowską.
Szczegółowe treści składające się na moduł to: historia tekstu biblijnego, przekłady na języki staro- i nowożytne,
metody interpretacji, kulturowe aspekty współczesnych odkryć archeologicznych i qumranologii.

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 zna wybrane fragmenty
fundamentalnych dla rozumienia fenomenów
w kulturze europejskiej tekstów biblijnych.

RMI_K2_W02,
RMI_K2_W04

zaliczenie pisemne

W2

Student zna i rozumie proces powstania i sposoby
oddziaływania Biblii na przestrzeni wieków
i we współczesnych kulturach.

RMI_K2_W02,
RMI_K2_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zinterpretować toposy biblijne
występujące w kulturach.

RMI_K2_U01

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ obserwować i interpretować zjawiska
społeczne, a zwłaszcza dostrzega ich uwarunkowania:
religijne.

RMI_K2_U01

zaliczenie pisemne

RMI_K2_K01, RMI_K2_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do angażowania się oraz
inicjowania działań na rzecz dialogu
międzykulturowego, uwzględniając specyﬁkę religijną.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do zajęć

18

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 tekstu biblijnego.

W1, W2, U1, U2

2.

Przekłady na języki staro- i nowożytne.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Metody interpretacji.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Kulturowe znaczenie odkryć archeologicznych. Qumranologia.

W1, U1, K1

Sylabusy
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5.

Wybrane toposy biblijne.

W1, W2, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na podstawie pisemnej odpowiedzi na pytania otwarte i
zamknięte oraz regularnego uczestniczenia w zajęciach, podczas których
zaliczenie pisemne
prócz elementu wykładowego obecny jest element konwersatoryjny,
stymulujący studentów do aktywnego wykorzystywania zdobytej wiedzy.
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Szlaki kulturowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.5cd559e006953.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z potencjałem szlaków kulturowych i możliwościami ich
wykorzystywania w różny sposób w szeroko rozumianej turystyce kulturowej. W odniesieniu do materialnego
i niematerialnego dziedzictwa kulturowego zostaną przedstawione zagadnienia teoretyczne szlaków
w dokumentach, strategiach rozwoju regionów, opracowaniach i literaturze przedmiotu oraz elementy praktyczne
tworzenia, zarządzania i marketingu szlaków kulturowych.

Efekty 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 znaczenie dla materialnego
i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz
turystyki kulturowej.

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W04

zaliczenie pisemne

RMI_K2_U02,
RMI_K2_U04

prezentacja

RMI_K2_K01, RMI_K2_K03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać
i selekcjonować informacje dotyczących atrakcji
turystycznych konkretnych regionów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do współdziałania i kreatywnej
współpracy w grupie, przyjmując w niej różne role
w celu opracowania konkretnego zadania.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

Przygotowywanie projektów

18

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.

Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe: UNESCO i Rada Europy.

W1, U1, K1

2.

Szlaki kulturowe w dokumentach, strategiach rozwoju regionów, opracowaniach i
literaturze przedmiotu.

W1, U1

3.

Tworzenie, zarządzanie i marketing szlaków kulturowych.

W1, K1

4.

Szlaki kulturowe Rady Europy: Camino de Santiago.

W1

5.

Szlaki kulturowe Rady Europy: Szlak Mozarta.

W1, U1, K1

6.

Szlaki kulturowe Rady Europy: Dziedzictwo z Al-Andalus.

W1, U1, K1

7.

Szlaki kulturowe Rady Europy: Hanza.

W1, U1, K1

8.

Szlaki kulturowe Rady Europy: Szlaki Dziedzictwa Żydowskiego.

W1, U1, K1

Sylabusy
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9.

Szlaki kulturowe Rady Europy: Szlaki Fenickie.

W1, U1, K1

10.

Szlaki kulturowe Rady Europy: Szlak Cysterski.

W1, U1, K1

11.

Szlaki kulturowe Rady Europy: Szlak impresjonizmu.

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Opracowanie i przedstawienie jednego wybranego szlaku
kulturowego w formie prezentacji multimedialnej i wypowiedzi ustnej
oraz opracowanie i przedstawienie nowego szlaku w formie
prezentacji multimedialnej z wypowiedzią ustną i/lub terenowego
oprowadzenia. Przygotowanie prezentacji i omówienie istniejącego
szlaku kulturowego (30% oceny końcowej). Przygotowanie i
prezentacja propozycji nowego szlaku kulturowego (40% oceny
końcowej). Pozytywne zaliczenie powyższych zadań stanowi
podstawę dopuszczenia do zaliczenia końcowego w formie pisemnej,
odpowiedź na pytania zamknięte i otwarte (pytania testowe oraz
otwarte: opisowo-problemowe stosowane do podanych efektów
kształcenia – 30% oceny końcowej)
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Kultury Australii i Oceanii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.5cd559e028497.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z różnicami pomiędzy kulturami Melanezji, Mikronezji i Polinezji

C2

przekazanie wiedzy z zakresu Kultur regionu Australii i Oceanii

C3

uświadomienie słuchaczom problemów na jakie napotykają mieszkańcy wysp Pacyﬁku pragnący kultywować
dawne tradycje i wierzenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma podstawową wiedzę dotyczącą poszczególnych
kultur narodowych i etnicznych regionu Australii
i Oceanii. ma podstawową wiedzę na temat rozwoju
cywilizacyjnego tamtejszych społeczeństw,
uwzględniając aspekty tego rozwoju: środowiskowy,
geograﬁczny, gospodarczy, polityczny, kulturowy

RMI_K2_W02

esej

RMI_K2_U02,
RMI_K2_U04

prezentacja

RMI_K2_K02, RMI_K2_K03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

podejmować próbę interpretacji zjawisk społecznokulturowych, w ich różnorodnych uwarunkowaniach:
środowiskowych, geograﬁcznych, biologicznych
i gospodarczych.rozumie potrzebę ciągłego rozwoju
osobistego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

odnosi zdobytą wiedzę do projektowania przyszłych
działań zawodowych. Docenia znaczenie
kulturoznawstwa dla rozumienia i interpretowania
świata. rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego,
dokonuje samooceny własnych kompetencji
i doskonali umiejętności, czerpiąc inspirację
ze sprawdzonych wzorów analizowanych podczas
modułu

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie eseju

15

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wstęp do badań kultur Regionu Australii i Oceanii

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Kreatywne pisanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.5cb594671c29a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Warsztaty mają na celu obudzić w uczestnikach i uczestniczkach chęć pisania oraz nauczyć ich kreatywnego
(czyli barwniejszego, niepospolitego, swobodnego, wiarygodnego i ciekawego dla odbiorcy) opisywania zdarzeń,
sytuacji, historii, wspomnień, przeżyć czy uczuć.

Efekty 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 specjalistyczną dotyczącą
konstruowania i analizy krótkich tekstów literackich
i eseistycznych inspirowanych relacjami
międzykulturowymi (K_W09)

RMI_K2_W03

zaliczenie pisemne

RMI_K2_U03

zaliczenie pisemne

RMI_K2_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ w sposób precyzyjny, poprawny językowo
i spójny wypowiadać się pisemnie, tworzyć teksty
o różnym charakterze inspirowane obserwacją relacji
międzykulturowych (K_U04)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje
samooceny własnych kompetencji i doskonali
umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju
i kształcenia (K_K01)

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

wykonanie ćwiczeń

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Warsztaty mają na celu obudzić w uczestnikach i uczestniczkach chęć pisania oraz
nauczyć ich kreatywnego (czyli barwniejszego, niepospolitego, swobodnego,
wiarygodnego i ciekawego dla odbiorcy) opisywania zdarzeń, sytuacji, historii,
wspomnień, przeżyć czy uczuć, inspirowanego relacjami międzykulturowymi.
Rozwijanie własnego stylu pisarskiego poprzez zadania i ćwiczenia oraz oswajanie
z różnymi formami tekstu będzie szło w parze z dbałością o poprawność językową. W1, U1, K1
W czasie zajęć studenci będą mieli okazję sprawdzić się zarówno jako tworzący
teksty, jak i jako ich czytelnicy i recenzenci. Dowiedzą się m.in. w jaki sposób i
gdzie poszukiwać inspiracji do tworzenia, jak skonstruować dany typ tekstu, jak
przełamywać bariery pojawiające się w procesie twórczym, na co zwracać uwagę i
jakich podstawowych błędów unikać przy pisaniu.

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie: - obecności i aktywnego uczestnictwa w
warsztatach - terminowego złożenia wymaganych prac pisemnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowe uczestnictwo na zajęciach

Sylabusy
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Cultural Dimensions of Human Rights
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.1589978795.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z aktualną problematyką praw człowieka w kontekście różnic kulturowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

relacje zachodzące pomiędzy prawami człowieka
a różnymi kulturami

RMI_K2_W02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

podjąć dyskusję i zająć stanowisko w kwestii
kulturowych wymiarów praw człowieka.

RMI_K2_U01

zaliczenie pisemne,
prezentacja

RMI_K2_K01

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów zaangażować się w debaty
i działalność ukazującą różnorodny wpływ kultur
na postrzeganie praw człowieka

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

25

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

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.

Ogólna charakterystyka rodzajów praw.

W1

2.

Sposoby uzasadniania praw człowieka

W1

3.

Godność jako podstawa praw człowieka - autonomia i racjonalność

W1, U1

4.

Godność jako podstawa praw człowieka - podejście zdolnościowe

W1, U1

5.

Chiny i wschodnie wartości; indywidualizm/kolektywizm; prawa/obowiązki;
wolność/porządek

W1, U1, K1

6.

Islam i prawa człowieka; krytyczne podejście

W1, U1, K1

7.

Zabójstwa honorowe a prawa człowieka

W1, U1, K1

8.

Praktyka posagu a prawa człowieka

W1, U1, K1

9.

Feminizm a prawa człowieka

W1, U1, K1

10.

Mowa nienawiści a prawa człowieka

W1, U1, K1

11.

Uchodźcy a prawa człowieka

W1, U1, K1

12.

Demokracja i rozwój gospodarczy a prawa człowieka

W1, U1, K1

Sylabusy
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13.

Prezentacje studenckie

W1, U1, K1

14.

Prezentacje studenckie

W1, U1, K1

15.

Prezentacje studenckie

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
łączna ocena składa się z oceny prezentacji 40% i zaliczenia
60% składającego się z trzech pytań (za każdą odpowiedź
można uzyskać od 0; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0 punkty). Łącznie można
uzyskać 6 pkt. Na zaliczenie należy uzyskać 3.5 pkt
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Relacje międzyreligijne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.1585315355.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie Studentek i Studentów z formami relacji międzyreligijnych: ich konsekwencjami dla relacji
międzykulturowych i międzynarodowych

C2

Zapoznanie Studentek i Studentów ze stanem współczesnego dialogu międzyreligijnego

C3

Zapoznanie Studentek i Studentów z możliwościami praktycznego wykorzystania propozycji ﬁlozoﬁi dialogu
w działaniach badacza i animatora relacji międzykulturowych

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

znaczenie form dialogu międzyreligijnego
i kontrowersje dotyczące dialogu międzyreligijnego

RMI_K2_W02,
RMI_K2_W03,
RMI_K2_W04

zaliczenie pisemne

W2

podstawowe założenia ﬁlozoﬁi dialogu

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W05

zaliczenie pisemne

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ analizować złożone procesy i zjawiska
społeczne, formułować złożone problemy badawcze
i dobierać odpowiednie metody i narzędzia ich
rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy
o współczesnych religiach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

praktycznego wykorzystania propozycji ﬁlozoﬁi dialogu
w działaniach badacza i animatora relacji
RMI_K2_K01
międzykulturowych

zaliczenie pisemne

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie ekspertyzy

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wolność religijna w podstawowych prawach i wolnościach człowieka

W1, W2, U1, K1

2.

Filozoﬁa dialogu i jej współczesne implikacje

W2, U1, K1

3.

Współczesne religie i nowe formy religijności

W1, U1, K1

4.

Ruch ekumeniczny i dialog międzyreligijny

W1, U1, K1

5.

Rola religii w dynamicznie zmieniającej się kulturowej rzeczywistości oraz
relacjach międzykulturowych

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z testu pytania zamknięte i
otwarte oraz regularnego uczestniczenia w zajęciach, podczas których
prócz elementu wykładowego obecny jest element konwersatoryjny,
zaliczenie pisemne stymulujący studentów do aktywnego wykorzystywania zdobytej wiedzy.
Zaliczenie końcowe w formie pisemnej (pytania testowe oraz otwarte:
opisowo-problemowe stosowane do podanych efektów kształcenia).
Standardowa skala ocen (5,0-2,0)
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Kino animowane
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.1585316211.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią, najważniejszymi kierunkami, twórcami i nurtami, oraz współczesnym obliczem
kina animowanego, rozpatrywanego z perspektywy antropologicznej i estetycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zasadność wykorzystywania tekstów estetycznych
w badaniach kulturoznawczych.

RMI_K2_W01

prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Wykorzystać zdobytą wiedzę do dalszych badań nad
kinem animowanym, traktowanym jako medium
kulturoznawcze.

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U02,
RMI_K2_U04

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Współtworzenia inicjatyw kulturoznawczych, o proﬁlu
ﬁlmoznawczym, mających na celu propagowanie
mądrze pojętej wielokulturowości.

RMI_K2_K01, RMI_K2_K02

prezentacja

K2

Wiedza na temat kina animowanego może być
pomocna w promowaniu własnej kultury oraz działania
na zmierzającego do wymiany międzykulturowej.

RMI_K2_K01,
RMI_K2_K02, RMI_K2_K03

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

25

przeprowadzenie badań literaturowych

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.

Zajęcia koncentrować się będą na prezentacji historii i współczesnych trendów
światowej animacji, oscylującej wokół kina animowanego komercyjnego, oraz kina
animowanego artystycznego (eksperymentalnego, awangardowego), przy czym
linia podziału bardzo często ulega tu zatarciu ("Fantazja" Walta Disneya,
twórczość Ralpha Bekshiego, Yoshiyaki Kawajiiriego, Charlesa Dunninga i innych).
Przedstawione zostaną początki ﬁlmowej animacji (twórczość Władysława
Starewicza, Alice Guy), jej rozwój, związany zwłaszcza z działalnością
amerykańskich ﬁlmowców (Max Flaischer, Walt Disney), rozwój szkół narodowych
(Polska Szkoła Animacji Filmowej - Jan Lenica, Walerian Borowczyk i inni;
Zagrzebska Szkoła Animacji; Czechosłowacka Szkoła Animacji; Rosyjska Szkoła
Animacji - z Jurijem Nordsteinem na czele, itd.). Osobno zostanie omówiona
Japońska Szkoła Animacji Filmowej, oraz różne rodzaje Kina Anime. Omówione
zostaną związki kina animowanego z kinem aktorskim, zwłaszcza w kontekście
rotoskopowej metody animacji (ﬁlmy Ralpha Bekshiego) oraz animacja
komputerowa, całkowicie zacierająca granice między kinem aktorskim a kinem
animowanym (czyniąc z realizowanych w Hollywood wielkich superprodukcji
ﬁlmowych - np. dzieł z universum MARVEL - de facto ﬁlmy animowane).

W1, U1, K1, K2

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność na zajęciach. Pozytywna ocena z egzaminu
składającego się z prezentacji (realizowanej przez samego studenta) oraz
z odpowiedzi na pytania dotyczące wiedzy uzyskanej w czasie
konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza na temat historii ﬁlmu powszechnego. Wskazane, choć nieobowiązkowe, uczestnictwo w kursie HISTORIA
KINA POWSZECHNEGO, prowadzonego przez Piotra Kletowskiego.

Sylabusy
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Posthumanism and transhumanism in cultural studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.6049fb538d7ce.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 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

rozumienie procesów kształtujących ludzkie zachowania, jednostkowe i wspólnotowe, determinowane zmianami
technologicznymi

C2

rozumienie procesów kulturowo - społecznych, politycznych i ekonomicznych wpływających na modyﬁkację
podstawowych koncepcji antropologicznych

C3

rozumienie podstawowych koncepcji obecnych w dyskursie post- i transhumanistycznym d

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 główne procesy kulturospołeczne i polityczno-ekonomiczne determinujące
zmianę dyskursów antropologicznego i kulturowego,
modyﬁkujących rozumienie człowieka i jego roli
w świecie

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W03

esej, prezentacja

W2

student zna i rozumie znaczenie kultury jako obszaru
determinującego zachowania i działania jednostkowe
i zbiorowe

RMI_K2_W02,
RMI_K2_W05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ wskazać podstawowe różnice między
post- i transhumanizmem

RMI_K2_U02,
RMI_K2_U03

esej, prezentacja

U2

student potraﬁ wskazać zalety oraz ułomności obu
podejść (posthumanistycznego
i transhumanistycznego) w tłumaczeniu
współczesnych zjawisk obecnych w społeczeństwie,
kulturze, polityce i w gospodarce

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U02,
RMI_K2_U04

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów do podejmowania
zaawansowanych dyskusji dotyczących transi posthumanizmu

RMI_K2_K01, RMI_K2_K02

esej

K2

student jest gotów do angażowania się
w przedsięwzięcia wymagające pogłębionej wiedzy
z zakresu kultury i nowoczesnych technologii - ich
wzajemnych relacji

RMI_K2_K02, RMI_K2_K03

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie projektu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przeprowadzenie badań literaturowych

5

analiza problemu

5

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Sylabusy
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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.

geneza post- i transhumanizmu

W1, U1, K2

2.

inne pokrewne koncepcje dotyczące antropologicznej wizji człowieka jako bytu
wśród innych bytów, ożywionych i nieożywionych

W1, W2, U2, K1

3.

wpływ nowoczesnych technologii na pojmowanie człowieka i ludzkiej aktywności

W1, U2, K2

4.

kontrowersje pochodzące z wybiórczego i niepełnego rozumienia relacji kultura nowoczesne technologie

W2, K2

5.

triada "kultura - polityka - gospodarka" w koncepcji post- i transhumanistycznej

W1, U2, K2

6.

przyszłość trans- i posthumanizmu jako koncepcji tłumaczącej ponowoczesną
kondycję człowieka i społeczeństwa

W1, U2, 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
regularna obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach (dyskusja),
przygotowanie i przedstawienie projektu, dostarczenie na czas eseju.

Wymagania wstępne i dodatkowe
gotowość do regularnego uczestniczenia w zajęciach (obecność obowiązkowa), gotowość do regularnego czytania zadanych
tekstów, podejmowania krytycznej analizy i dyskusji

Sylabusy
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Wielokulturowość Włoch
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.5cd559e096c19.22

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 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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaprezentowanie różnorodności kulturowej Włoch.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

ma podstawową wiedzę dotyczącą kultury włoskiej, jej
regionalnych odmian, jak również poszczególnych
kultur narodowych i etnicznych, które występują
na terytorium Italii [K_W01+++]

RMI_K2_W02

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ obserwować zjawiska społeczno-kulturowe,
a zwłaszcza dostrzega ich uwarunkowania: językowe,
religijne, polityczne i gospodarcze

RMI_K2_U01

zaliczenie na ocenę

RMI_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

docenia znaczenie kulturoznawstwa dla rozumienia
i interpretowania zjawisk zachodzących
w społeczeństwach wielokulturowych,
charakteryzujących się zróżnicowanym składem
etnicznym i wzmożonymi procesami migracyjnymi
[K_K02++]

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Problematyka kursu:
a) Zróżnicowanie regionalne Włoch - podział terytorialny w ujęciu historycznym i
współcześnie oraz jego wpływ na powstawanie różnic kulturowych (językowych,
obyczajowych, mentalnościowych), a także odmienne typy organizacji politycznospołecznej poszczególnych regionów (analiza Roberta Putnama dotycząca
poziomu świadomości obywatelskiej w północnych i południowych Włoszech).
b) Problematyka faszyzmu i jego wpływu na kulturę i społeczeństwo Włoch. Włoski
kolonializm i relacje postkolonialne; afrykańskie dziedzictwo kulturowe Włoch.
c) Włoskie separatyzmy: przykład Padanii i Wenecji.
c) Problem mniejszości etnicznych we Włoszech oraz wielokulturowych regionów
przygranicznych (Trydent-Górna Adyga, Friuli-Wenecja Julijska, Dolina Aosty).
W1, U1, K1

1.
d)Włoska kultura wyspiarska - przykład Sardyni i/ lub Sycylii.
e) Imigracja we Włoszech jako nowy wymiar wielokulturowości. Główne fale
migracyjne ostatnich dziesięcioleci i związane z nimi problemy: recepcja
imigrantów we włoskim społeczeństwie (obawy, oczekiwania, poziom integracji,
sytuacja na rynku pracy, problematyka dotycząca integracji dzieci imigrantów,
sytuacja w szkolnictwie), przemiany polityki integracyjnej we Włoszech.
Działalność artystyczna imigrantów.
f) Wielokulturowość a media we Włoszech. Obraz imigrantów i uchodźców we
włoskich mediach; „etniczne media” - działalność prasy, radia i telewizji
prowadzonych przez imigrantów i przedstawicieli mniejszości narodowych na
terenie Włoch.

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin końcowy w formie pisemnej: pytania zamknięte i/lub otwarte.
Standardowa skala ocen. W drugim terminie (w sesji poprawkowej)
zaliczenie na ocenę prowadząca może podjąć decyzję o ustnej formie egzaminu. Dodatkowym
(fakultatywnym) elementem jest samodzielne monitorowanie bieżących
artykułów prasowych dotyczących Włoch.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Wielokulturowość Półwyspu Iberyjskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.5cd559e0dc4f2.22

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 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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników i uczestniczek z problematyką zróżnicowania kulturowego w Hiszpanii
i Portugalii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma podstawową wiedzę dotyczącą kultury
Portugalii i Hiszpanii oraz jej regionalnych odmian
(zwłaszcza katalońskiej, galisyjskiej i baskijskiej), jak
również poszczególnych kultur narodowych
i etnicznych, które w ciągu wieków oddziaływały
na obszar Półwyspu Iberyjskiego [K_W01+++]

RMI_K2_W02

zaliczenie na ocenę

RMI_K2_U01

zaliczenie na ocenę

RMI_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ obserwować zjawiska społeczno-kulturowe,
a zwłaszcza dostrzega ich uwarunkowania: językowe,
religijne, polityczne i gospodarcze [K_U1+++]

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

docenia znaczenie nauk o kulturze dla rozumienia
i interpretowania zjawisk zachodzących
w społeczeństwach wielokulturowych,
charakteryzujących się zróżnicowanym składem
etnicznym i wzmożonymi procesami migracyjnymi
[K_K02++]

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Celem kursu jest zapoznanie uczestników z problematyką zróżnicowania
kulturowego w Hiszpanii i Portugalii. Wielokulturowość tych krajów zostanie
ukazana w odniesieniu do historycznych przemian Półwyspu Iberyjskiego (wpływy
różnych cywilizacji, przemiany ludnościowe, konﬂikty etniczne i religijne, epoka
kolonializmu i relacje z nieeuropejskimi obszarami, czasy dyktatur, wzajemne
kontakty hiszpańsko-portugalskie, i in.), regionalizmów (ze szczególnym
uwzględnieniem kwestii dotyczących Katalonii, Kraju Basków, Andaluzji i Galicji)
oraz zjawiska migracji. W centrum uwagi znajdzie się także dziedzictwo muzyczne
Półwyspu Iberyjskiego (na przykładzie takich gatunków jak fado, ﬂamenco, cante
alentejano, gatunki muzyczne z regionu hiszpańskiej Galicji i in.) oraz rola
dziedzictwa kultur afrykańskich we współczesnej Portugalii. Problematyka zajęć
obejmuje zmiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie hiszpańskim i
portugalskim i wpisuje się w dyskusję na temat pluralizmu kulturowego w
zjednoczonej Europie.

1.

W1, U1, K1

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie kursu - na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
końcowego. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest także regularne
uczestnictwo w zajęciach (dodatkowo: monitorowanie artykułów
zaliczenie na ocenę
prasowych nt. Hiszpanii i Portugalii). Egzamin końcowy będzie miał formę
pisemną: pytania zamknięte i/lub otwarte. W drugim terminie (w sesji
poprawkowej) prowadząca może podjąć decyzję o egzaminie ustnym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wielokulturowość Turcji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.5cd559e10ae44.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

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
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 informacje na temat Turcji
i rozumie jej specyﬁkę.

RMI_K2_W02

zaliczenie pisemne

RMI_K2_U04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

Student potraﬁ wyjaśnić dlaczego Turcję określa się
mianem kraju - pomostu pomiędzy Europą a Azją.
Potraﬁ dostrzec elementy charakterystyczne dla kultur
europejskich oraz te, które przynależą kulturom
bliskowschodnim. Student rozumie złożoność
wielokulturowego społeczeństwa zamieszkującego
Turcję.
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do nawiązania interakcji
i prowadzenia dialogu międzykulturowego z Turkami
w atmosferze zrozumienia ich wartości.

RMI_K2_K01

zaliczenie pisemne

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Podstawowe informacje na temat Turcji

W1

2.

2. Geneza ludów tureckich

W1

3.

3. Fenomen państwa Seldżuków

W1

4.

4. Powstanie Imperium Osmanów, jego rozwój oraz upadek

W1, U1

5.

5. Złota era Imperium Osmańskiego - czasy Sulejmana Wspaniałego

W1, U1

6.

6. Epoka reform - Tanzimat

W1, U1

7.

7. Epoka Młodoturków

W1, U1

8.

8. Kemal Mustafa Ataturk - powstanie republiki i europeizacja Turcji

W1, U1, K1

9.

9. Rzeź Ormian i kwestia kurdyjska

W1, U1, K1

10.

10. Polonia w Turcji - Adampolanie

W1, U1, K1

11.

11. Konﬂikt cypryjski

W1, U1, K1

12.

12. Turcja vs Unia Europejska

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach ( max. 3 nieobecności nieusprawiedliwione)
Pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego
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Nowe ruchy społeczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.5cd559e12ce9c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z aktualnymi formami działań zbiorowych w Polsce, Europie i świecie.
Przygotowanie do ewentualnej aktywności w ruchach obywatelskich i kulturowych i uczestnictwa w wybranych
rodzajach działalności nspołecznej

C2

Przekazanie wiedzy na temat genezy, przebiegu i konsekwencji działań zbiorowych. Omówienie rodzajów ruchów
społecznych i ich roli w przemianach politycznych

C3

Nabycie umiejętności analizy nowych ruchów społecznych jako alternatywnych form aktywności obywatelskiej.
Uświadomienie studentom własnej podmiotowości w uczestnictwie w nowych ruchach społecznych

C4

Uświadomienie znaczenia działań nowych ruchów społecznych w kształtowaniu nowych rodzajów tożsamości
w procesach globalizacji

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 uzyskuje podstawową i zaawansowaną wiedzę
o mechanizmach funkcjonowania organizacji
RMI_K2_W01,
i instytucji w strukturze społecznej i o roli ruchów
RMI_K2_W04
społecznych i ich miejscu w strukturze społeczeństw
w globalizującym się świecie

zaliczenie pisemne, esej

W2

Student zyskuje pojęcie i orientację o zasadach
zróżnicowania społecznego, przyczynach nierówności
i napięć w strukturze społecznej oraz ich wpływie
na życie jednostek i funkcjonowanie grup społecznych

RMI_K2_W03

zaliczenie pisemne

W3

Pozyskuje elementarną wiedzę na temat globalizacji,
roli ruchów społecznych w procesach uniwersalizacji
kulturowej i w relacjach międzykulturowych,
identyﬁkuje i zna przyczyny społecznego
niezadowolenia i obywatelskiego nieposłuszeństwa

RMI_K2_W04

esej

RMI_K2_U01

esej

K1

Jest świadomy roli kulturoznawstwa i wiedzy z zakresu
kontestacji i nowych ruchów społecznych
w rozwiązywanie problemów na poziomie lokalnym jak
i narodowym i globalnymK

RMI_K2_K02

zaliczenie pisemne

K2

Nabywa zdolności do samodzielnej, konstruktywnokrytycznej interpretacji skutków globalizacji oraz
działalności nowych ruchów społecznych
w rozwiniętych społeczeństwach demokratycznych

RMI_K2_K01

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student zdobywa umiejętność analizy związków
pomiędzy globalnymi procesami społecznymi
a jakością życia codziennego jednostek i grup
społecznych, zna genezę, anatomię i strukturę ruchu
społecznego i potraﬁ wykorzystać tę wiedzę do analizy
przyczyn i motywów wstępowania do ruchu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza orzecznictwa

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

analiza badań i sprawozdań

15

analiza problemu

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treść kształcenia. Tematyka poszczególnych wykładów
Socjologiczne deﬁnicje ruchów społecznych - 2 godz.

W1

2.

klasyﬁkacje i typologie nowych ruchów społecznych

W1

3.

rodzaje nowych ruchów społecznyxch

W1

4.

nowe ruchy religijne

W2

5.

westernizacja, amerykanizacja, globalizacja jako rodzaje ruchów globalizacyjnych

W3

6.

analiza ruchów antyglobalizacyjnych

U1

7.

fazy rozwojowe nowych ruchów społecznych

U1

8.

następstwa nowych ruchów społecznych: perspektywa polityczna

K1

9.

zjawiska instytucjonalizacji nowych ruchów społecznych: alternatywa dla partii
politycznych

K2

10.

uczestnictwo w ruchach społecznych: podmiotowa rola ruchów w przemianach
społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych. Uzyskanie samowiedzy
na temat własnej podmiotowości obywateksjiej

K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, esej Aktywność na zajęciach + esej semestralny i prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych pojęć z teorii kultury i socjologii

Sylabusy
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Współczesne konﬂikty etniczne w Azji i Afryce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.5cd559e1502bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników studiów kulturowych z problematyką współczesnych konﬂiktów
etnicznych w Afryce i Azji. Oprócz informacji z zakresu teorii i historii konﬂiktów zbrojnych, studenci otrzymają
szczegółowe wiadomości dotyczące najważniejszych konﬂiktów zbrojnych trapiących Afrykę i Azję w okresie
ostatnich kilkudziesięciu lat. Poszczególne kryzysy zostaną zaprezentowane na tle rozwoju gospodarczego,
politycznego i społecznego w okresie postkolonialnym. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwe sposoby
zapobiegania i reakcji na wybuchające konﬂikty. Ważne wydaje się także podjęcie problematyki uchodźstwa,
będącego bezpośrednią przyczyną działań zbrojnych, oraz udziału w nich dzieci-żołnierzy. Zajęcia będą
prezentowały problem z perspektywy prawnomiędzynarodowej, politologicznej i kulturoznawczej. Studenci
zapoznają się z klasycznymi tekstami z zakresu teorii konﬂiktów międzynarodowych, co przyczyni się
do głębszego zrozumienia problematyki i doprowadzić ma do samodzielnej analizy konﬂiktów w perspektywie
interdyscyplinarnej. Na zajęciach uwypuklone zostaną etyczne problemy związane z reagowaniem na poważne
naruszenia praw człowieka, do których może dochodzić w wyniku eskalacji konﬂiktu, np. interwencja
humanitarna.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Ma podstawową wiedzę dotyczącą genezy, przebiegu
i konsekwencji konﬂiktów w afrykańskim i azjatyckim
kręgu cywilizacyjnym, opierając się na perspektywie
kulturoznawczej oraz dyscyplin powiązanych (prawo,
socjologia).

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W03

Egzamin pisemny

W2

Zna podstawowe teorie konﬂiktów międzyetnicznych.

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02

Egzamin pisemny

W3

Ma uporządkowaną wiedzę na temat etycznych
podstaw realizacji stosunków międzynarodowych.

RMI_K2_W05

Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ obserwować zjawiska o charakterze
konﬂiktowym i dostrzegać ich uwarunkowania:
językowe, religijne, polityczne i gospodarcze.

RMI_K2_U01

Egzamin pisemny

U2

Potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje
umiejętności korzystając z tekstów (w języku
rodzimym i obcym) obowiązujących na zajęciach.

RMI_K2_U02,
RMI_K2_U04

Egzamin pisemny

U3

Potraﬁ samodzielnie przeprowadzić proces badawczy
i zaprezentować jego wyniki na zajęciach.

RMI_K2_U02,
RMI_K2_U03

Egzamin pisemny

RMI_K2_K02, RMI_K2_K03

Egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Docenia znaczenie kulturoznawstwa dla rozumienia
i interpretowania współczesnych konﬂiktów
etnicznych, odnosi zdobytą wiedzę do projektowania
działań zawodowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

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

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

127 / 189

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Teoretyczne podstawy badania współczesnych konﬂiktów.

1.

W2
Geograﬁa,specyﬁka i geneza współczesnych konﬂiktów etnicznych.

2.

Podłoże konﬂiktów międzyetnicznych w Azji i Afryce.

W1, U1

3.

Konﬂikt bez rozwiązania? Izrael ver. Palestyna/państwa arabskie.

W1, W3, U1, U2

4.

Ludobójstwo w prawie międzynarodowym i w perspektywie socjologicznopolitologicznej.

U2, U3, K1

Case study: Rwanda.
5.

Case study: Darfur - prewencja ludobójstwa; możliwości powstania ruchu
antyludobójczego.

W1, W3

6.

Zjawisko dzieci żołnierzy we współczesnych konﬂiktach.

W1, W3, U2

7.

Kurdowie: konﬂikt mniejszość-większość

W1, U1

8.

Konﬂikty etniczne i religijne w Azji Południowo-Wschodniej.

W1, K1

9.

Wykluczenie z etniczności na przykładzie Rohingya.

W3, U1, U2

10.

Wojna jako usługa - o komercjalizacji działań wojennych i powstaniu przemysłu
militarno-zbrojeniowego.

W1

11.

Rola reportera/fotoreportera wojennego w relacjonowaniu konﬂiktów; rozwój
nowych mediów

W1, W3, U3

12.

Medialny obraz konﬂiktów; estetyzacja obrazu wojny.

W1, U1

13.

Terroryzm we współczesnym świecie.

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny

Obecność (dopuszczalne dwie nieobecności) i aktywne zaangażowanie na
zajęciach. Lektura tekstów obowiązujących na zajęciach. Egzamin
pisemny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Kultura i tradycje Chin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.1585315623.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z ogólną wiedzą na temat kultury i tradycji Chin

C2

Pokazanie studentom różnic w zakresie sposobu myślenia i konstruowania świata między Chinami a Zachodem

Efekty 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 z zakresu kultury i tradycji Chin oraz
terminologię związaną z szeroko pojętymi naukami
humanistycznymi i społecznymi. Terminologia ta
pozwala mu swobodnie omawiać zagadnienia
dotyczące kultury Chin

RMI_K2_W01

zaliczenie

W2

nazwy podstawowych chińskich świąt. Ma podstawową
wiedzę na temat rozwoju kultury Chin i wybranych
zwyczajów. Potraﬁ wiedzę tę odnieść do specyﬁki
kulturowej danego obszaru geograﬁcznego
i kulturowego

RMI_K2_W04

zaliczenie

RMI_K2_U01

zaliczenie

RMI_K2_K02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

obserwować i interpretować zjawiska społecznokulturowe, a zwłaszcza dostrzega ich uwarunkowania:
językowe, religijne, polityczne i gospodarcze
w odniesieniu do Chin.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do aktywnego badania wybranych zagadnień kultury
Chin

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

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.

Rozwój cywilizacji chińskiej

W1

2.

Tradycyjna forma miasta

W1

3.

Trzy ﬁlary chińskiej kultury: konfucjanizm, daoizm i buddyzm

W2, U1, K1

4.

Muzyka (dlaczego mędrcy mają długie uszy?)

W1, W2

5.

Język i pismo

W1, U1

6.

Kuchnia chińska

W2, U1, K1

Sylabusy
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7.

Jednostka a wspólnota (+pozycja i rola kobiet)

W1, U1, K1

8.

Najważniejsze święta w chińskim kalendarzu

W2

9.

Hierarchia i władza

W1, U1, K1

10.

Chińskie wynalazki

W2, U1

11.

Kultura narodowa a kultura mniejszości narodowych

W2, U1

12.

Chińska diaspora na świecie

W2, U1, K1

13.

Czy Tajwan, Makau i Hongkong są częścią Chin?

W1, W2, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach oraz egzamin pisemny
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Culture, Politics and Soft Power
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.5cd559e176b64.22

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu kultury, polityki oraz tzw. miękkiej siły - soft power.

C2

Kurs dostarcza wiedzy w jaki sposób i poprzez jakie znamiona rozpoznawać działania tworzące soft power.

C3

Soft power jest analizowany w kontekście innych sił: twardej i inteligentnej (hard- and smart powers).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma podstawową wiedzę w zakresie nauk
społecznych.

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02,
RMI_K2_W03

zaliczenie na ocenę, esej

W2

Ma wiedzę w zakresie ogólnych zasad rządzących
systemem międzynarodowym (kultura,polityka,
gospodarka).

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02,
RMI_K2_W03

zaliczenie na ocenę, esej

W3

Ma wiedzę o podstawowych mechanizmach
regulujących rozwój systemu międzynarodowego.

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02,
RMI_K2_W03

zaliczenie na ocenę, esej

W4

Ma wiedzę o podmiotach ładu międzynarodowego,
jego aktorach i uczestnikach.

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02,
RMI_K2_W03,
RMI_K2_W04

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student rozumie przebieg i skutki procesów
regulujących relacje międzynarodowe
i międzykulturowe.

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U02,
RMI_K2_U03

projekt, esej, prezentacja

U2

Rozumie znaczenie i złożoność zjawisk i procesów
zachodzących w obrębie kultury, społeczeństwa
i polityki, które służą jako soft power.

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U02,
RMI_K2_U03,
RMI_K2_U04

projekt, esej, prezentacja

K1

Student potraﬁ śledzić zjawiska zachodzące w obrębie
relacji międzynarodowych i międzykulturowych,
krytycznie je analizować oraz dyskutować o nich
w otwartej debacie.

RMI_K2_K01,
RMI_K2_K02, RMI_K2_K03

esej, prezentacja

K2

Student potraﬁ w dyskusji przestawiać klarownie
swoje poglądy na temat soft power.

RMI_K2_K01,
RMI_K2_K02, RMI_K2_K03

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Sylabusy
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przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
142

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Główne koncepcje, metodologie i problemy w studiach kulturowych.

W1, W2, U1, K1

2.

Główne koncepcje, metodologie i problemy w studiach o polityce
międzynarodowej.

W1, W2, U1, K1

3.

Trzy siły: twarda, inteligentna i miękka.

W1, W2, W3, U1, U2, K2

4.

Symbole, typy symboliczne i akcje symboliczne w kulturze i polityce.

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

5.

Miękka siła w polityce Zachodu i Wschodu - przykłady.

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, projekt,
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
1) regularne uczestniczenie w zajęciach (możliwa jedna
nieobecność), 2) regularne czytanie zadanych tekstów, 3) ich
krytyczna analiza oraz 4) dyskusja na zajęciach, a także 5)
przygotowanie projektu, na temat uprzednio ustalony z
wykładowcą i 6) prezentacja wyników projektu na forum grupy
oraz 7) przedłożenie autorskiego eseju na temat uprzednio
ustalony z wykładowcą.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Gotowość do systematycznego nabywania wiedzy. Obecność obowiązkowa. Obowiązkowe czytanie zalecanych tekstów, ich
krytyczna analiza oraz uczestniczenie studentów w dyskusji.

Sylabusy
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Global Migrations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.1585315896.22

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The main goal of this course is to prepare students to assess, analyze and evaluate diﬀerent causes and
consequences of migration processes – both from the historical perspective as well as contemporary one.
Moreover, students will be provided with tools to analyze beneﬁcial and ﬂawed migration policies and to
construct hypothetical ones.

Efekty 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 general knowledge in the area of migration
process and its consequences (K_W01)

RMI_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W2

has knowledge on essential political processes
regarding migration in the international system
(K_W07)

RMI_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

Has basic information on European Union law system
regarding migration and free movement of persons
(K_W12)

RMI_K2_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Can prepare a simple oral pronouncement on
migration and its impact on international relations
(K_U09)

RMI_K2_U01

prezentacja

U2

Is able to write a simple paper on migrations in
international relations (K_U08)

RMI_K2_U03

prezentacja

RMI_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Is able to follow current events in the ﬁeld of
international relations and discuss them publicly
(K_K01)

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do egzaminu

30

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

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Migrations are the fundamental human behaviors and the driving force creating
muti-ethnic and multicultural societies. However, the
patterns and kinds of migrations are not always understood correctly and not
thoroughly interpreted. It is quite visible nowadays when one
observes the discussions and discourse regarding the current European migrant
crisis. Migrations are also usually one of the main factors
that inﬂuenced and still inﬂuences the regulations and constructions of judicial
concepts regarding minority rights as a part of human rights.
Who is a member of minority? Who is an immigrant? Why do we need rights for
minorities? Are human rights really the base of European
integration and values? These and many other questions will be discussed and
analysed during the proposed course.
The main goal of this course is to prepare students to assess, analyze and
evaluate diﬀerent causes and consequences of migration
processes – both from the historical perspective as well as contemporary one.
Moreover, students will be provided with tools to analyze
beneﬁcial and ﬂawed migration policies and to construct hypothetic ones.
1. Comparative historical overview of migration patterns – analysis of factors
causing migration ﬂows and diﬀerent types of migration
2. Global and European migrations – theoretical and empirical perspective
(Central and Eastern Europe)
3. Current trends in international and European population movements and their
consequences
4. Forced migrations and human security
5. Rights of refugees and displaced persons
6. Migrant workers in contemporary world
7. Gender and migration
8. Migrations’ inﬂuence on shaping global, regional, state and local policies contemporary political debates
9. European Union and migrations – law, theory and practice
10. Migrations of Roma people – case study
11. Migrations of Poles – case study
12. So-called European migrant/refugee crisis
13. Social attitudes towards migration in Europe – the case of Poland and Central
European countries.
14. Beyond Europe – current migration dilemmas, policies and chances
15. Migration dilemmas in contemporary world – students’ choice – group projects
(policy making projects)

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Assessment will be based on seminar participation, positive results
(grades 3-5) of group presentation during class and ﬁnal written exam
(second term - oral exam). Positive grade from every part needed to
pass the class. Participation in class (maximum 2 absences allowed),
working on and presenting group presentation as a result of group
project and written exam based on the content of the lectures.
Written Exam: 50% of the total grade; participation in class and in
discussion: 20%; working on and presenting group
presentation/project – 30%. Absences above 50% of classes will result
in failing grade. Every absence above 2 and below 50% - an extra
question during exam. Form of retake exam: oral exam. Exam – 60%
of correct answers will result in passing grade – 3.0; Presentation –
passing grades 3-5 Attendance – maximum 2 absences without
excuse

137 / 189

Wymagania wstępne i dodatkowe
Migrations are the fundamental human behaviors and the driving force creating muti-ethnic and multicultural societies.
However, the
patterns and kinds of migrations are not always understood correctly and not thoroughly interpreted. It is quite visible
nowadays when one
observes the discussions and discourse regarding the current European migrant crisis. Migrations are also usually one of the
main factors
that inﬂuenced and still inﬂuences the regulations and constructions of judicial concepts regarding minority rights as a part
of human rights.
Who is a member of minority? Who is an immigrant? Why do we need rights for minorities? Are human rights really the base
of European
integration and values? These and many other questions will be discussed and analysed during the proposed course.

Sylabusy
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Jagiellonian Ideas in Contemporary Multicultural World
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.5cd559e198f45.22

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z potencjałem współczesnej inspiracji jaka tkwi w systemie wartości i idei
jagiellońskich jako kapitału kulturowego w dobie współczesnych wyzwań wielokulturowości oraz rewitalizacji
podmiotowości wspólnot społecznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie specyﬁkę kulturową okresu
dynastii Jagiellońskiej jako odniesienia dla
współczesnych dylematów wielokulturowości

RMI_K2_W02

prezentacja

W2

Student zna i rozumie przyczyny zainteresowania
dziedzictwem kulturowym Jagiellonów jako kapitału
aksjologicznego dialogu międzykulturowego

RMI_K2_W03

prezentacja

RMI_K2_U01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać elementy idei jagiellońskich
we współczesnym dyskursie praw kulturowych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

analiza problemu

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.

Charakterystyka analogii epoki jagiellońskiej oraz współczesnych społeczeństw
wielokulturowych

W2

2.

Pionierski charakter koncepcji prawa narodów w myśli politycznej i kulturze
intelektualnej Krakowskiej szkoły prawa międzynarodowego

W1

3.

Jagielloński model praw kulturowych

W1

4.

Współczesne analogie koncepcji prawa narodów w koncepcji Pawła Włodkowic

W2

5.

Kierunki inspiracji arsenałem idei jagiellońskich w dobie procesów
globalizacyjnych i poszukiwania podmiotowości wspólnot kulturowych

U1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
performing of the presentation and participation in seminar

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie problematyką historii kultury, dziedzictwem kulturowym w jego współczesnym uwarunkowaniu oraz
możliwością jego współczesnych inspiracji

Sylabusy
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Nationalism
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.1585315830.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

To make the students aware of nationalism both as real social process of constructing nation-states as well as
a group of ideologies mobilizing societies internally but at the same time directed against other nations through
deﬁning them as hostile enemies.

Efekty 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

societal and cultural origins and scopes of
nationalisms. They are becoming aware of variability
and multiplicity of standpoints, theories, and
deﬁntions of nationalism.

RMI_K2_W02

zaliczenie pisemne

RMI_K2_U01

zaliczenie pisemne

RMI_K2_K01, RMI_K2_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

The course equips listeners with tools that help to
correctly describe, analyse, and generalize instances
of nationalisms in international politics.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

understand the need to continue education on
nationalism and other political processes and
ideologies. They are expected to be able to actively
take part in both specialized debates and research as
well as popular discourse on international relations.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

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

143 / 189

- Nation: various perspectives, concepts, and deﬁntions. Blood, soil, culture, and
power as the main pillars of nation-states. Ethnic nationalism: descent
(consanguinity - ties of blood) and soil (land/territory). Nation and state.
- From acephalous communities to chiefdom: origins of political power. Theories of
state origins. Robert L. Carneiro’s circumscription theory. Sources of political
power.
- From tribe to nations: origins of nation-state. Ethnocentrism. Nationalism.
National identity. National consciousness. Power and authority. Sovereignty.
- Short history of modern nationalism. The Janus’s face of modern nationalism.
Citizenship, patriotism, Chauvinism. Nationalism and racism.
W1, U1, K1
- Origins of nations from the anthropological perspective. Incest taboo, kinship
(consaguinity and aﬃnity), family, ethnicity, nationality. Myths of common blood
(descent). Myths of common land/territory.
- Modern Theories of Nation and Nationalism: Ernest Renan, Ernest Gellner,
Benedict Anderson, Orlando Patterson.
- Symbols of Power: Symbolic Representations of Nations and Nationalisms.
- Psychological and Psychoanalitical Concepts of Nationalism: Theodor Adorno
(Authoritarian Personality), Wilhelm Reich (Mass Psychology of Fascism).
- National Delusion of Grandeur: National Megalomania.
- Are We Currently Entering the Period of Nationalism’s Rebirth?

1.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

The ﬁnal grade will be counted as a mean of the midterm test and the
zaliczenie pisemne ﬁnal in-class exam. The weight proportion is 50/50 and both parts must be
passed.
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Polityczne dylematy wielokulturowości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.1585316157.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Dostarczenie studentom wiedzy na temat jednych z najważniejszych wyzwań społeczno-politycznych
współczesnego świata oraz pogłębienie rozumienia złożonych zagadnień i procesów związanych z różnorodnością
i wielokulturowością poprzez osadzenie rozważań w szerokiej perspektywie naukowej reﬂeksji nad życiem
społecznym i polityką oraz interdyscyplinarne spojrzenie na przedmiotową problematykę; konsolidacja
rozumienia wielokulturowości oraz analiza jego wymiarów: społecznego, politycznego, aksjologicznego;
pogłębienie rozumienia politycznych implikacji różnorodności kulturowej, coraz pełniej ujawniającej się w wielu
swych wymiarach oraz problemów, dylematów, wyzwań i nadziei, jakie wiążą się z polityką wielokulturowości;
rozwinięcie u studentów umiejętności naukowej interpretacji złożonych zjawisk społeczno-politycznych
i cywilizacyjnych oraz umiejętności prezentowania własnych ustaleń i ocen.

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

teorie dotyczące wielokulturowości, grup kulturowych
oraz relacji między nimi, ze szczególnym
uwzględnieniem aspektów politycznych przywołanych
zjawisk

RMI_K2_W02

prezentacja

RMI_K2_U01

prezentacja

RMI_K2_K02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

opisywać problemy społeczne i przeprowadzać studia
przypadków i proste analizy porównawcze dotyczące
wielokulturowości, wykorzystując do tego metody
i narzędzia badawcze z zakresu nauk socjologicznych
oraz innych nauk społecznych i humanistycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznej oceny odbieranych treści medialnych
na temat politycznych aspektów wielokulturowości
i relacji między grupami kulturowymi.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Zagadnienia wprowadzające: różnica, inność, różnorodność; źródła
różnorodności i jej znaczenie polityczne; polityczne implikacje różnorodności;
źródła renesansu zainteresowania wielokulturowością; dylematy i wyzwania – sens
i znaczenie społeczno-polityczne.
2. Rozumienia wielokulturowości; wielokulturowość w aspekcie opisowym i
normatywnym; wyznaczniki wielokulturowości; społeczny, polityczny i
aksjologiczny wymiar wielokulturowości; wielokulturowość a globalizacja,
paradoks globalizacji w aspekcie kulturowym.
3. Wielokulturowość w państwie (1): założenia, modele; ideologiczne uzasadnienia
i krytyki wielokulturowości.
4. Wielokulturowość w państwie (2): wielokulturowość a polityka i władza
państwowa.
5. Wielokulturowość w państwie (3): politycy a wielokulturowość – typy postaw i
zachowań.
W1, U1, K1
6. Poprawność polityczna jako regulator zachowań.
7. „Europejska polityka wielokulturowości”.
8. Polityka wielokulturowości w wybranych państwach świata (1): Stany
Zjednoczone.
9. Polityka wielokulturowości w wybranych państwach świata (2): Kanada.
10. Polityka wielokulturowości w wybranych państwach świata (3): Australia i
Nowa Zelandia.
11. Polityka wielokulturowości w wybranych państwach świata (4): Szwajcaria.
12. Polityka wielokulturowości w wybranych państwach świata (5): Francja.
13. Polityka wielokulturowości w wybranych państwach świata (6): Niemcy.
14. Polityka wielokulturowości w wybranych państwach świata (7): Szwecja i inne
kraje skandynawskie.
15. Podsumowanie; współczesna Polska a wielokulturowość; Unia Europejska a
wielokulturowość Europy.

1.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach oraz przygotowanie prezentacji na wybrany temat i
przedstawienie jej w trakcie zajęć (połączone z poprowadzeniem dyskusji
wokół wybranych przez studenta zagadnień).
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Culture and human life - span development
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.6049f579c7a9e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

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

Culture and human life-span development course gives an opportunity to look closer not only on human
development from a dominant Western perspective, but also introduces students to other non-Western
perspectives on issues like upbringing, development of identity, family ﬁle, siblings relations, parenting styles,
growing up, social development, emotion expression, life crises, moral thinking, school to work transition,
religious beliefs, health and illness.

Efekty 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 process of human life-span development and its
cultural underpinnings.

RMI_K2_W03

egzamin pisemny

RMI_K2_U02

egzamin pisemny

RMI_K2_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Interpret diverse human behavioural, emotional and
cognitive processes changing during ontogenesis from
a cultural perspective.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Eﬀectively take part in a cross-cultural interaction due
to improved awareness of cross-cultural diﬀerences in
life-span development.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

80

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Why a cultural approach to human life-span development is important
Pregnancy, birth and the newborn child
Infancy and toddlerhood
Early and middle childhood
Adolescence
Emerging and young adulthood
Family and work life
Middle and late adulthood

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Active presence is mandatory. Student are allowed to skip two classes.
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Współczesna Norwegia: kultura i społeczeństwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2F0.620f903a8da03.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cel kształcenia jest dwojaki: po pierwsze celem przedmiotu jest zaprezentowanie zagadnień związanych
z uwarunkowaniami historycznymi i współczesną sytuacją kulturową, społeczną i polityczna Królestwa Norwegii.
Pierwszy cel realizowany będzie poprzez treści programowe dostarczone podczas wykładów oraz poprzez
studiowanie literatury.

C2

Po drugie, celem przedmiotu jest rozwój umiejętności tworzenia treści obejmujących zagadnienia dotyczące
wielokulturowości, z wykorzystaniem materiałów wizualnych, w sposób niepowielający stereotypów dotyczących
grup etnicznych i narodowych i wykraczający poza limity esencjalizmu. Drugi cel realizowany będzie poprzez
aktywną prace nad projektem grupowym na zaliczenie w czasie całego semestru.

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 wiedzę dotyczącą historii powstania
i rozwoju norweskiej państwowości, procesu tworzenia
się norweskiej tożsamości narodowej, oraz
norweskiego dziedzictwa kulturowego obejmującego
dziedzictwo wikingów.

RMI_K2_W02

projekt

W2

Student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą
bieżących zagadnień społeczno-kulturowych
w społeczeństwie norweskim: edukacja, kultura
i folklor, rynek pracy, demograﬁa, rola natury
w społeczeństwie norweskim, norweski egalitaryzm,
święta i tradycje Norweskie, wielokulturowość
Norwegii, konstruowanie płci, miejsce dziecka
w społeczeństwie.

RMI_K2_W02

projekt

W3

Student ma wiedzę dotycząca norweskiego modelu
państwa dobrobytu.

RMI_K2_W02,
RMI_K2_W04

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ odnieść społeczno-kulturowe
uwarunkowania współczesnej Norwegii
do zróżnicowania kulturowego Europy.

RMI_K2_U01

projekt

U2

Student potraﬁ wskazać związki pomiędzy norweskim
modelem państwa dobrobytu a polityką kulturową,
gospodarcza i społeczną krajów skandynawskich.

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U02

projekt

U3

Student wykazuje związek pomiędzy modelem
państwa dobrobytu a uwarunkowaniami społecznokulturowymi w Norwegii.

RMI_K2_U01

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów odszukać i wykorzystać oparte
na badaniach naukowych informacje i opracowania
dotyczące zróżnicowania kulturowego.

RMI_K2_K02

projekt

K2

Student jest gotów do przekazania wiedzy opartej
na badaniach naukowych przy użyciu technik
multimedialnych, w tym obrazu, w taki sposób, aby
unikać powielania stereotypów dotyczących
różnorodności kulturowej.

RMI_K2_K02

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do ćwiczeń

20
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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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1.
Królestwo Norwegii: zarys historyczny, położenie, demograﬁa, proces
kształtowania się norweskiej tożsamości narodowej.
2.
Społeczeństwo norweskie: uwarunkowania kulturowe i społeczne, rola
natury.

1.

3.

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

Współczesne instytucje norweskie i model państwa dobrobytu.

4.
Warsztaty przygotowywania materiałów wizualnych: aspekty techniczne,
merytoryczne i etyczne.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na ocenę końcową przedmiotu składać się będzie ocena z projektu
grupowego prezentowanego podczas zajęć (60%), obecność na zajęciach
(20%) i aktywność (20%) oceniana na podstawie przygotowania do i
udziału w zajęciach. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zaliczenie
wszystkich 3 ww. części. Dozwolone są dwie nieobecności
nieusprawiedliwione. Większa liczba nieobecności skutkować będzie
obniżeniem oceny końcowej z przedmiotu. W przypadku przekroczenia
50% nieobecności nie ma możliwości zaliczenia zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
N/A

Sylabusy
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English for Intercultural Relations B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.230.623af08103b25.22

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy

154 / 189

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

RMI_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02,
RMI_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

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

RMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02,
RMI_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

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U03,
RMI_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

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

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U03,
RMI_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

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

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U03,
RMI_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane RMI_K2_U01,
ze studiowanym kierunkiem
RMI_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

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

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U03,
RMI_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny
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U7

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

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

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

RMI_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

RMI_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

RMI_K2_U03,
RMI_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

przygotować się do procesu rekrutacji

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U02,
RMI_K2_U03,
RMI_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

RMI_K2_K01, RMI_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K2

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

RMI_K2_K01, RMI_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

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

RMI_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

RMI_K2_K02, RMI_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

rozwiązywanie zadań

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
95

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

rozwiązywanie zadań

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U10,
U4, U9, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U10, U2,
U4, U9, K3

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku.
3.
report, argumentative essay, discursive essay

W1, W2, W4, U10, U11,
U3, U4, U5, U6, U8, U9,
K1, K2, K3, K4

4.

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

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U4, U5, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4

5.

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

W1, W3, U1, U10, U11,
U3, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4
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Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.
Selected topics in culture of English-speaking countries, Poland and other
countries
Multiculturalism
Stereotypes, prejudice, discrimination
Media and media studies
Religion
Social movements

6.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

W4, U6, K1, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza
przypadków, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza
przypadków, dyskusja, 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: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
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komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy
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English for Intercultural Relations C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.230.623af0810e64d.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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

RMI_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02,
RMI_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

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

RMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02,
RMI_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

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U03,
RMI_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

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

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U03,
RMI_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

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

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U03,
RMI_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

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

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

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

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U03,
RMI_K2_U04

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

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

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

RMI_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

RMI_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

RMI_K2_U03,
RMI_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

przygotować się do procesu rekrutacji

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U02,
RMI_K2_U03,
RMI_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

RMI_K2_K01, RMI_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K2

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

RMI_K2_K01, RMI_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

RMI_K2_K01,
RMI_K2_K02, RMI_K2_K03

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

RMI_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

RMI_K2_K02, RMI_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Sylabusy
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rozwiązywanie zadań

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
95

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

rozwiązywanie zadań

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U10,
U4, U9, K4

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U10, U2,
U4, U9, K4

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku.
3.
report, argumentative essay, discursive essay
4.

Sylabusy

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

W1, W2, W4, U10, U11,
U3, U4, U5, U6, U8, U9,
K1, K2, K3, K4, K5
W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U4, U5, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4, K5
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Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

5.

W1, W3, U1, U10, U11,
U3, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.
Selected topics in culture of English-speaking countries, Poland and other
countries
Multiculturalism
Stereotypes, prejudice, discrimination
Media and media studies
Religion
Social movements

6.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5

W4, U6, K1, K4

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza
przypadków, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza
mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego: znajomość zasad gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości
na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz
uniwersyteckiego na poziomie C1.

Sylabusy
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Proseminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.220.5cab0686c87bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem proseminarium jest omówienie zasad i wymogów przygotowania pracy magisterskiej oraz przygotowanie
planu pracy dyplomowej i opracowanie wybranych, wskazanych przez opiekuna, składających się na nią
zagadnień.

Efekty 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 wybrane kluczowe teorie
i pojęcia z zakresu nauk społecznych
i humanistycznych, które pozwalają opisać i wyjaśnić
współczesne zjawiska i problemy społeczno-kulturowe.

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02,
RMI_K2_W03,
RMI_K2_W04

zaliczenie

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U03,
RMI_K2_U04

zaliczenie

RMI_K2_K02, RMI_K2_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ formułować i analizować problemy
badawcze oraz posługiwać się w tym celu należycie
opracowanymi danymi zastanymi i wywołanymi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do (auto)reﬂeksji etycznej
na temat zjawisk społeczno-kulturowych i własnego
postępowania

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

Forma aktywności studenta
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.

1.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Proseminarium magisterskie ma za zadanie utrwalenie i pogłębienie umiejętności
warsztatowych związanych z pracą naukową. Należą do nich przede wszystkim:
analiza tekstów naukowych, posługiwanie się poprawnym słownictwem
naukowym, umiejętność dotarcia do literatury przedmiotu, pisania zwięzłych
tekstów naukowych, poprawnego cytowania, kompilacji opracowań naukowych,
interpretacji danych źródłowych, konstruowania, zastosowania i cytowania
elementów graﬁcznych oraz stosowania zasad etyki naukowej.

W1, U1, K1

Znaczną część zajęć stanowią prezentacje i omówienia projektów i pierwszych
fragmentów prac dyplomowych przygotowywanych przez uczestników zaj

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawowymi warunkami uzyskania zaliczenia z proseminarium
magisterskiego jest obecność na zajęciach oraz indywidualnie oceniany
postęp w przygotowaniu pracy dyplomowej.
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Psychospołeczne aspekty relacji międzykulturowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2C0.5cd559e3343ee.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia mają na celu przedstawienie zagadnień z zakresu psychologicznych i społecznych uwarunkowań relacji
międzykulturowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma podstawową wiedzę o człowieku w zakresie
psychologii społecznej i międzykulturowej oraz
kompetencjach potrzebnych w rozumieniu
funkcjonowania ludzi w otoczeniu zróżnicowanym
kulturowo

RMI_K2_W02

egzamin ustny,
prezentacja

RMI_K2_U02

egzamin ustny,
prezentacja

RMI_K2_K01

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk
psychologicznych i społecznych z perspektywy
psychologii społecznej i międzykulturowej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dzięki poszerzeniu kompetencji komunikacyjnych jest
przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach,
organizacjach i instytucjach działających w obszarze
kultury

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polityka a społeczna praktyka relacji międzykulturowych, psychologia relacji
międzyludzkich, psychologia relacji międzygrupowych, tożsamość w
społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo, spojrzenie międzykulturowe na
rozwój człowieka (lifespan development), funkcjonowanie rodziny a kultura,
umieranie i śmierć a kultura, praca zawodowa a kultura, różne spojrzenia na
kompetencje międzykulturowe, wyzwania funkcjonowania w społeczeństwach
różnorodnych kulturowo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Egzamin ustny. Studenci wybierają trzy pytania z puli kilkudziesięciu.

ćwiczenia

prezentacja

Prezentacja dotyczy wybranych zagadnień wcześniej zaproponowanych
przez prowadzącego. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywna
obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona).

Sylabusy
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Relacje międzykulturowe Afryki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2C0.5cd559e35eb3e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest przedstawienie charakterystyki współczesnej Afryki – a szczególnie jej subsaharyjskiej części,
jako obszaru o szczególnej kulturowej różnorodności. W dynamicznym ujęciu multidyscyplinarnym
zaprezentowane zostaną geograﬁczne, polityczne, ekonomiczno-społeczne, etniczne i kulturowe przesłanki
kształtowania się tej różnorodności oraz główne czynniki decydujące o współczesnych liniach podziałów
w obrębie wielokulturowego kontynentu. Pogłębionej analizie poddane będą wybrane aspekty afrykańskiej
wielokulturowości. Podjęta zostanie próba oceny szans i zagrożeń, jakie dla kontynentu afrykańskiego stanowić
mogą poszczególne aspekty jego wielokulturowego dziedzictwa.

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 uporządkowaną wiedzę o różnych kręgach
kulturowych w Afryce, ich specyﬁce i procesach w nich
zachodzących dotyczących sfery politycznej,
gospodarczej, religijnej, językowej .

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02,
RMI_K2_W03

egzamin ustny

W2

Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych
struktur i instytucji społecznych w kontekście
stosunków międzykulturowych oraz zna rządzące tymi
zmianami prawidłowości.

RMI_K2_W02,
RMI_K2_W04

egzamin ustny

W3

Zna i rozumie zaawansowane metody analizy,
interpretacji, oraz porównywania wytworów i procesów RMI_K2_W02,
RMI_K2_W03
właściwych dla różnych kultur, ze szczególnym
uwzględnieniem kultur pozaeuropejskich.

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Korzystając z różnych źródeł, potraﬁ wyszukiwać,
analizować, oceniać i selekcjonować informacje
na temat stosunków międzykulturowych i różnych
kultur afrykańskich.

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U04

egzamin ustny

U2

Potraﬁ prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska
społeczne i kulturowe oraz wzajemne relacje między
procesami zachodzącymi w różnych kulturach.

RMI_K2_U01

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy
etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje
RMI_K2_K01, RMI_K2_K03
optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami
etyki.

egzamin ustny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia Afryki ze szczególnym uwzględnieniem historycznego kontekstu relacji
międzykulturowych.

W1, W2

2.

Miejsce Afryki na arenie międzynarodowej.

W1, W3

3.

Kolonializm w Afryce i jego wpływ na kształtowanie się stosunków
międzykulturowych.

W1, W2, U1, K1

4.

Różnorodność kulturowa Afryki - wprowadzenie.

W1, W3, U2

5.

Religie i mitologie Afryki.

W1, W2

6.

Wielokulturowość literatur afrykańskich.

W1, W2, W3, U1

7.

Sztuka ﬁlmowa w tradycjach afrykańskich - od Ousmane Sembene do Nollywood.

W1, W3, U2

8.

Rozwój architektury w Afryce subsaharyjskiej

W1, W2, W3

9.

Duch Picassa i kolonializmu, czyli jak czytać współczesną sztukę Afryki
Subsaharyjskiej.

W2, W3, U2

10.

Życie muzyczne w Afryce.

W2, W3, U1, U2

11.

Case study: chińska obecność w Afryce.

U2, K1

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

wykład

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin końcowy (w formie ustnej). Każdorazowo punktowane aktywne
uczestnictwo w dyskusji. Zaliczenie jednej z lektur do wyboru podczas
egzaminu ustnego. Lektury do wyboru: (należy wybrać jedną pozycję i
zreferować ją podczas egzaminu ustnego) - Chinua Achebe, Wszystko
rozpada się - Chinua Achebe, Boża strzała - Ben Okri, Droga bez dna Chimamanda Ngozi Adichie, Fioletowy hibiskus - Cyprian Ekwensi, jagua
Nana - Yaa Gyasi, Droga do domu - James Ngugi, Chmury i łzy Binyavanga Wainaina, Kiedyś o tym miejscu napiszę - Moses Isegawa,
Gniazdo węży - Alain Mabanckou, Kielonek - Alain Mabanckou, Papryczka Mia Couto, Taras z uroczynem - At-Tajjib Salih, Wesele Zajna - Dinaw
Mengestu, Jak czytać znaki - Ken Bugul, Widziane z drugiej strony - Nadżib
Mahfuz, Opowieści starego Kairu - Alaa Al Aswany, Kair. Historia pewnej
kamienicy - Yasmina Khadra, Jaskółki z Kabulu - Tahar Ben Jelloun, To
oślepiające, nieobecne światło - Andre Brink, Sucha biała pora - Nadine
Gordimer, Córka burgera - J. M. Coetzee, Chłopięce lata - Damon Galgut,
Dobry lekarz - Gauz, Stanie płatne - Imbolo Mbue, My, marzyciele Oyinkan Braithwaite, Moja siostra morduje seryjnie - Uzodinma Iweala, Ani
złego słowa - Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, Zostań ze mną

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Relacje międzykulturowe Ameryk
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2C0.5cd559e3842b4.22

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 socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest przygotowanie studenta do poruszania się problematyce w skomplikowanej wielokulturowej
przestrzeni obu Ameryk

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Student zna podstawowe terminy i pojęcia
z zakresu teorii stosunków międzykulturowych,
posługuje się najważniejszymi pojęciami i deﬁnicjami
zjawisk z zakresu stosunków międzykulturowych oraz
posiada pogłębioną wiedzę na temat genezy
i procesów kształtowania się wielokulturowych
społeczeństw pluralistycznych, takich jak Stany
Zjednoczone, Meksyk, Brazylia czy Kanada 2.Posiada
podstawową wiedzę o przyczynach różnorodności
kulturowej w społeczeństwach pluralistycznych. Zna
koncepcje związane z wielokulturowością
i kształtowaniem się relacji międzykulturowych oraz
potraﬁ zdeﬁniować pojęcie rasy, narodu, cywilizacji,
grupy etnicznej, grupy wyznaniowej i roli tych
podmiotów w stosunkach międzykulturowych
w Ameryce Łacińskiej i w obszarze
angielskojęzycznym Ameryki Północnej 3.Zna
podstawowe modele stosunków międzygrupowych
i międzykulturowych. Umie osadzić je w teorii nauk
o kulturze. Posiada wiedzę o społecznych, kulturowych
i polityczno-ekonomicznych czynnikach kształtujących
stosunki międzykulturowe w kontekście procesów
globalizacji i uniwersalizacji kulturowej. Ma wiedzę
o normatywnych i aksjologicznych przyczynach
różnorodności kulturowej w Ameryce 4.Posiada wiedzę
na temat struktur i procesów powstawania układów
relacji miedzy etnicznych, międzyrasowych,
międzyreligijnych. Rozumie i umie interpretować
zjawiska związane z asymilacją, transgresją,
transkulturowością, pluralizmem, synkretyzmem
i hybrydalizmem kulturowym

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02,
RMI_K2_W03

egzamin pisemny, esej

RMI_K2_U01

esej

RMI_K2_K01,
RMI_K2_K02, RMI_K2_K03

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ samodzielnie interpretować i analizować
zjawiska związane z odrębnością kulturową narodów,
cywilizacji w układach terytorialnych i politycznych.
Ma umiejętność posługiwania się źródłami
bibliograﬁcznymi oraz zdolność do poszukiwania
własnych źródeł wiedzy na temat wielokulturowości
i modeli pluralizmu w obu Amerykach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest zdolny do wykorzystania wiedzy o teorii
stosunków międzykulturowych do analizy zjawisk
w kręgach kulturowych Hispanoameryki oraz Stanów
Zjednoczonych. Odnosi swoją wiedzę do wymogów
rynku pracy

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

15

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

e-wykład

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład obejmuje omówienie głównych wymiarów zróżnicowania kulturowego
społeczeństw obu Ameryk, ze szczególnym uwzględnieniem odrębności i
dystrybucji, rasowej, etnicznej, religijnej i językowej. W wykładzie przyjmuję
perspektywę wielokulturowej, wieloetnicznej, zróżnicowanej religijnie i rasowo
panoramy społeczeństw obu Ameryk, z koncentracją na największych i
najważniejszych wariantach i modelach pluralizmu w Stanach Zjednoczonych,
Brazylii, Meksyku, krajach andyjskich. Ukazana jest w wykładzie analiza procesów
ewolucji rasowej, etnicznej, wyznaniowej. W wykładzie dominuje koncentracja na
procesach asymilacji, rozwoju wielokulturowości, pluralizmu , stosunków
społecznych oraz etnicznych. Tematyka wykładu obejmuje panoramę
wielokulturowości i różnokulturowości, włączając w to charakterystykę
amerykańskich symboli, kultury życia codziennego, relacje rasowe, etniczne,
strukturę wyznaniową, w części zaś literaturę i sztukę. Podstawowym celem
wykładu jest jednak nie tylko pogłębiona analiza i wyjaśnienie procesu
kształtowania się amerykańskiej wielokulturowości lecz dostarczenie
podstawowych informacji oraz instrumentów teoretycznych do badań nad kulturą
amerykańską, jak również nakreślenie kierunków dalszych, pogłębionych studiów
nad poszczególnymi zagadnieniami i problemami wyróżnionymi w wykładzie.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw teorii relacji międzykulturowych

Sylabusy
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Relacje międzykulturowe Azji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2C0.5cd559e3a7365.22

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 socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest dostarczenie studentom najważniejszych informacji o zróżnicowaniu kulturowym i stosunkach
etnicznych we współczesnej Azji.

Efekty 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 kluczowe informacje o zróżnicowaniu
kulturowym i stosunkach etnicznych, religijnych
i politycznych we współczesnej Azji oraz wyjaśniające
je koncepcje teoretyczne.

RMI_K2_W04

egzamin pisemny, esej

RMI_K2_U01

egzamin pisemny, esej

RMI_K2_K02

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ potraﬁ omówić i wyjaśniać relacje
między poszczególnymi grupami społecznokulturowymi na terenie Azji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotowy do krytycznej oceny wiadomości
medialnych na temat relacji międzykulturowych w Azji
i do analizy tych zjawisk z różnych perspektyw
teoretycznych i politycznych

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Geograﬁa i periodyzacja dziejów Azji
2. Stosunki międzykulturowe Azji Zachodniej i Centralnej (m.in. Islam a Judaizm i
konﬂikty państw Arabskich z Izraelem, „Zapomniani bracia Orientu” chrześcijanie w Azji, islam w krajach byłego ZSRR, Podziały wewnątrz islamu alawici, alewici, druzowie, kwestia kurdyjska i jazydzka, relacje międzyreligijne a
etniczne - Turcy, Persowie, Arabowie)
3. Stosunki międzykulturowe Azji Południowej (m.in. Hinduizm a Islam i Sikhizm;
konﬂikt Indii z Pakistanem, mozaika grup etnolingwistycznych Azji Południowej, Sri
Lanka, wielokulturowość Pakistanu i Afganistanu).

1.

W1, U1, K1

4. Stosunki międzykulturowe Azji Wschodniej (m.in. Chiny a Tybetańczycy i
Ujgurzy; Chińczycy Han i mniejszości etnolingwistyczne Chin i polityka wobec
mniejszości, Zróżnicowanie kulturowe Japonii, Ajnowie, Okinawczycy, przemiany
japońskiej polityki wielkulturowej, migranci w wysokorozwiniętych krajach Azji
Wschodniej, )
5. Mozaika etniczna państw Azji Południowo-Wschodniej (Chińczycy –„Żydzi
Wschodu” – w krajach Azji Południowo-Wschodniej, różnorodność etniczna i ruchy
separatystyczne w Mjanmie, Tajlandii, Indonezji i na Filipinach; wielokulturowość
Singapuru)

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny (pytania otwarte i zamknięte) - 55% wszystkich
punktów. aktywne uczestnictwo w zajęciach i wykonywanie
wskazanych w trakcie zajęć zadań - 30% zaliczenie lektury z podanej
egzamin pisemny, esej
w sylabusie listy - 15% dodatkowo - dla chętnych - praca pisemna na
temat zaakceptowany w pierwszym miesiącu zajęć i przesłana przed
końcem semestru - 25%
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Relacje międzykulturowe Europy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2C0.5cd559e3c9c8f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historycznym i socjologicznym kontekstem relacji międzykulturowych w Europie

C2

Zapoznanie studentów z socjologiczną terminologią służącą do opisu grup społecznych generowanych przez
wspólnotę kultury

C3

Zapoznanie studentów z z problematyką imigracji do Europy

C4

Zapoznanie studentów z przykładami relacji międzykulturowych w Europie (Baskowie, Katalończycy,
Flamandowie, Ladynowie, Żydzi, Retoromanie, Bretończycy, itd.)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

181 / 189

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

historyczny przebieg kształtowania sie społeczeństw
europejskich

RMI_K2_W01

egzamin ustny

W2

ma uporządkowaną wiedzę o różnych kręgach
kulturowych, ich specyﬁce i procesach w nich
zachodzących dotyczących sfery politycznej,
gospodarczej, religijnej, językowej

RMI_K2_W02

egzamin ustny

W3

ma uporządkowaną wiedzę o normach i wartościach
funkcjonujących w różnych kręgach kulturowych

RMI_K2_W02

egzamin ustny

RMI_K2_U01

egzamin ustny

RMI_K2_K01, RMI_K2_K03

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zinterpretować współczesne zjawiska i procesy
społeczne (migracje, integracja, konﬂikty na tle
kulturowym)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

angażowania się w działania instytucji pozarządowych
z obszaru mniejszości narodowych i etnicznych

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

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.

Usystematyzowanie takich pojęć jak: kultura, naród, państwo, etniczność,
tożsamość, mniejszość narodowa oraz uwagi na temat pojęcia: Europa

W1

2.

Elementy teorii narodu i stosunków etnicznych; zjawisko, teorie i ideologie
wielokulturowości

W2, W3

3.

Średniowieczne korzenie struktury narodowej (etnicznej) współczesnej Europy

W1, U1

Sylabusy
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4.

Problem ruchów migracyjnych: teoria i najnowsza historia; polityki migracyjne

W2, W3, U1

5.

Przykłady analizy relacji międzykulturowych w odniesieniu do grup narodowych
(Baskowie, Katalończycy a Hiszpania; sytuacje wewnętrzna w Belgii) oraz
mniejszościowych (Retoromanie w Szwajcarii i Włoszech, Łużyczanie w
Niemczech)

W1, W2, W3, U1

6.

Muzułmanie w Europie, w tym także słowiańscy

W1, W2, W3, U1

7.

Diaspora żydowska, w tym żydowskie oświecenie - Haskala oraz narodziny
syjonizmu

W2, W3

8.

koncepcja "centrum-peryferia"

W1

9.

przykłady oddolnych działań organizacji pozarządowych stymulujących przebieg
relacji miedzykulturowych

K1

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna odpowiedź na conajmniej dwa spośród trzech wylosowanych
pytań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział w zajęciach jest obowiązkowy.
Nie ma innych wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.2C0.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

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:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie wybrane złożone teorie i pojęcia
z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, które
pozwalają opisać i wyjaśnić współczesne zjawiska
i problemy społeczno-kulturowe.

RMI_K2_W01,
RMI_K2_W02,
RMI_K2_W03,
RMI_K2_W04,
RMI_K2_W05

praca dyplomowa

RMI_K2_U01,
RMI_K2_U03

praca dyplomowa

RMI_K2_K02, RMI_K2_K03

praca dyplomowa

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ formułować i analizować
skomplikowane problemy badawcze oraz posługiwać
się w tym celu należycie opracowanymi danymi
zastanymi i wywołanymi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do (auto)reﬂeksji etycznej
na temat zjawisk społeczno-kulturowych i własnego
postępowania.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

300

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
330

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

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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Seminarium magisterskie ma za zadanie pogłębienie umiejętności warsztatowych
związanych z pracą naukową. Należą do nich przede wszystkim: analiza tekstów
naukowych, posługiwanie się poprawnym słownictwem naukowym, umiejętność
dotarcia do literatury przedmiotu, pisania zwięzłych tekstów naukowych,
poprawnego cytowania, kompilacji opracowań naukowych, interpretacji danych
W1, U1, K1
źródłowych, konstruowania, zastosowania i cytowania elementów graﬁcznych oraz
stosowania zasad etyki naukowej.

1.

Znaczną część zajęć stanowią prezentacje i omówienia kolejnych fragmentów
prac dyplomowych przygotowywanych przez uczestników zajęć.

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

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

praca dyplomowa

Warunkiem zaliczenia całego cyklu seminariów jest zaakceptowanie przez
promotora ostatecznej wersji pracy dyplomowej wgranej do systemu APD.
Promotor określa indywidualnie etapy realizacji tak określonego celu,
które są podstawą zaliczenia pierwszego semestru Seminarium.
Dodatkowym warunkiem uzyskania zaliczenia z Seminarium jest obecność
na zajęciach.

Semestr 4
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

praca dyplomowa

Warunkiem zaliczenia całego cyklu seminariów jest zaakceptowanie przez
promotora ostatecznej wersji pracy dyplomowej wgranej do systemu APD.
Promotor określa indywidualnie etapy realizacji tak określonego celu,
które są podstawą zaliczenia pierwszego semestru Seminarium.
Dodatkowym warunkiem uzyskania zaliczenia z Seminarium jest obecność
na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie proseminarium magisterskiego.

Sylabusy

186 / 189

Praktyki zawodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.280.5ca75698d298d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zasadniczym celem praktyki jest kształcenie przez działanie, a więc stymulowanie studentów do nabywania
doświadczeń związanych z funkcjonowaniem podmiotów oświatowych, kulturalnych społecznych, gospodarczych
i politycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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ma podstawową wiedzę o instytucjach kulturalnych
oraz ich funkcjonowaniu w kontekście polskim,
a zwłaszcza międzykulturowym

W1

RMI_K2_W03,
RMI_K2_W04

zaliczenie

RMI_K2_U02

zaliczenie

RMI_K2_K02, RMI_K2_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
zdobywa umiejętności specjalistyczne właściwe dla
stosunków międzykulturowych

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
E_K5: rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego,
dokonuje samooceny własnych kompetencji
i doskonali umiejętności, czerpiąc inspirację
ze sprawdzonych wzorów analizowanych podczas
modułu [K_K01+]

K1

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

Forma aktywności studenta
praktyki

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dodatkowym zadaniem praktyki studenckiej jest: a) pogłębianie wiadomości
przekazywanych w toku zajęć dydaktycznych i konfrontowania ich z praktyką
życia społeczno-gospodarczego, b) umożliwienie bezpośredniego pozyskiwania
doświadczeń i wiedzy „praktycznej”, c) rozwijanie własnej aktywności i
przedsiębiorczości studentów
Praktyka ma także na celu: a) rozwijanie umiejętności współpracyw zespole, b)
naukę planowania przedsięwzięć i realizowania projektów zamierzeń społecznych,
edukacyjnych i naukowych, c) przyczynianie się do pozytywnego kształtowania
środowiska lokalnego i -o ile to możliwe -ponadlokalnego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
praktyka wymagana regulaminem
Rodzaj zajęć
praktyki

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
przedstawienie wypełnionego dzienniczka praktyk

188 / 189

Wymagania wstępne i dodatkowe
Praktyka obowiązkowa, wymagana regulaminem studiów

Sylabusy
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Program studiów

Wydział:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kierunek:

rosjoznawstwo

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:

rosjoznawstwo

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o kulturze i religii

54%

Językoznawstwo

14%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 8%
Literaturoznawstwo

8%

Historia

5%

Filozoﬁa

5%

Nauki o polityce i administracji

4%

Ekonomia i ﬁnanse

2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia rosjoznawcze pierwszego stopnia obejmują swym zasięgiem Rosję jako cywilizację, dostarczają integralnej wiedzy o
przedmiotowym obszarze, zaznajamiając z geograﬁą Rosji, jej bogatą historią, jęyzkiem, różnorodnymi konfesjami, kulturą,
piśmiennictwem, mediami a także z problemami społecznymi i politycznymi. Studia przygotowują specjalistów w zakresie
kontaktów między Rosją a Polską w wymiarze kulturalnym, politycznym i społecznym. Program studiów stacjonarnych
wykazuje pewne podobieństwa, ale i znaczne różnice w stosunku do innych kierunków realizowanych na Uniwersytecie
Jagiellońskim, a obejmujących swą tematyką Rosję w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Największe
podobieństwo można zauważyć w przypadku studiów na kierunku Studia eurazjatckie prowadzonych na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politycznych UJ, tym bardziej, że jego planowana realizacja opiera się na zbliżonych zasobach
kadrowych Instytutu Rosji i Europy Wschodniej. Różnice programowe są jednak na tyle zasadnicze, że oba programy, w
bardzo niewielkim stopniu zachodzą na siebie tematycznie, odmienne są także efekty kształcenia, model absolwenta i
możliwości zatrudnienia. O ile program studiów eurazjatyckich skoncentrowany jest przede wszystkim na całym obszarze
postradzieckim, o tyle studia rosjoznawcze stawiają sobie za cel dogłębne studium cywilizacji rosyjskiej. Szczególną uwagę
poświęca się w programie studiów dziedzictwu cywilizacyjnemu, kulturze, komunikacji społecznej i mediom, a także życiu
religijnemu. Program zawiera obszerniejszy niż w przypadku większości studiów nieﬁlologicznych udział lektoratu języka
rosyjskiego. Zwiększenie to jest konieczne ze względu na fakt, że proﬁl absolwenta zakłada swobodne poruszanie się w

Charakterystyka kierunku
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dziedzinie kontaktów międzynarodowych na obszarze rosyjskojęzycznym.

Koncepcja kształcenia
Kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunku rosjoznawstwo wpisuje się w misję i strategię Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W szczególności dotyczy to kwestii wielowymiarowej współpracy międzynarodowej, należącej do najbardziej
fundamentalnych założeń misji UJ i jest nieodłącznym elementem jego dziedzictwa, którego pielęgnowanie podkreślone jest
w Strategii Rozwoju uczelni ze szczególną siłą. Innym istotnym pryncypium Uczelni jest otwartość na nieznane; postulat ten
realizuje program studiów, które dotyczą postrzeganej zwykle w perspektywie stereotypów cywilizacji rosyjskiej. Inicjatywa
otwarcia nowego kierunku studiów zbieżna jest z zawartym w Strategii Rozwoju UJ imperatywem o nieustającym znaczeniu:
wzrostem atrakcyjności dydaktycznej. Istotne w ofercie studiów rosjoznawczych drugiego stopnia jest ukierunkowanie ku
wykorzystaniu "potencjału zawartego w różnorodności działań" w różnych obszarach badawczych, co pozwala na holistyczne
traktowanie studiowanego materiału. Strategia UJ skłania ku promowaniu badań interdyscyplinarnych. Badania tego typu,
stanowiące bazę naukową dla procesu dydaktycznego na nowym kierunku, przekraczają granice kilku dyscyplin naukowych,
takich jak nauki o kulturze i religii, nauki o polityce i administracji, literaturoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i
mediach, ﬁlozoﬁa, nauki socjologiczne i nauki prawne. Studia nastawione są na badanie klasycznej kultury rosyjskiej, historii,
przestrzeni geograﬁcznej, literatury, komunikacji społecznej, życia społecznego i gospodarczego. Dzięki temu przyczyniają
się do postulowanego w Strategii Rozwoju UJ skutecznego wpływu na otoczenie kulturowe, społeczne i gospodarcze.
Absolwent studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności analizowania globalnych, regionalnych i lokalnych aspektów
kultury i życia społecznego Rosji. Zna zasady funkcjonowania jej dawnych i współczesnych mediów. Posiada wiedzę
pozwalającą na zrozumienie przemian - i politycznych w Rosji, zdobywając podstawy wiedzy o jej historii, kulturze,
literaturze, kinie, sztuce, mentalności i duchowości. Potraﬁ posługiwać się językiem rosyjskim w mowie i piśmie na poziomie
B2.

Cele kształcenia
1. Ukształtowanie absolwenta posiadającego ogólną wiedzę na temat cywilizacji rosyjskiej
2. Wypracowanie umiejętności identyﬁkowania różnic kulturowych i mentalnościowych, stojących u podstawy stosunków z
partnerem rosyjskim
3. Wypracowanie umiejętności komunikacji w języku rosyjskim na poziome B2
4. Ukształtowanie osobowości zdolnej do realizacji projektu dotyczacego cywilizacji rosyjskiej
5. Wypracowanie zdolności do aktywnego uczestnictwa w partnerstwie kulturalnym i społecznym z podmiotami rosyjskimi

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
W obliczu narastającego braku zrozumienia pomiędzy oﬁcjalnymi podmiotami decyzyjnymi Unii Europejskiej, w tym Polski, a
instytucjonalnym partnerem rosyjskim pojawia się pilna potrzeba dostarczenia specjalistów o ogólnej wiedzy na temat
specyﬁki świata rosyjskiego: jego kultury, religii, uwarunkowań historycznych, przede wszystkim zaś mentalności,
postrzeganych interesów i wartości.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się, w tym w zakresie rzadkiej wiedzy na temat uwarunkowań kulturowo-historycznych funkcjonowania
narodu i państwa rosyjskiego, a w jeszcze większym stopniu umiejętności komunikacyjnych i ciągle doskonalonego otwarcia
na partnera rosyjskiego zdecydowanie wychodzą naprzeciw potrzebom społeczno-gospodarczym współczesnego państwa
polskiego.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
1. Rosyjski system polityczny i organizacje pozarządowe 2. Polityka zagraniczna współczesnej Rosji 3. Współczesna literatura
rosyjska 4. Rosyjski sektor energetyczny 5. Stosunki międzynarodowe na obszarze Kaukazu, Azji Środkowej i Europy
Wschodniej 6. Media w Rosji 7. Przemiany społeczno-kulturalne współczesnego Iranu 8. Historia Białorusi 9. Rosyjski
modernizm 10. Teatr w Rosji 11. Dzieje wojskowości na obszarze eurazjatyckim

Związek badań naukowych z dydaktyką
Charakter badań naukowych w dużej mierze odpowiada działalności dydaktycznej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej.
Dotyczy to w szczególności takich tematów dydaktycznych jak: społeczeństwo rosyjskie, systemy polityczne i
administracyjne państw obszaru eurazjatyckiego, stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim, kultura i literatura
obszaru eurazjatyckiego, gospodarka regionu, historia państw obszaru eurazjatyckiego. W IRiEW prowadzone są pogłębone
badania w zakresie literatury rosyjskiej, kultury staroruskiej, klasycznej kultury rosyjskiej, teatru rosyjskiego, ﬁlozoﬁi, co w
dużej mierze koreluje z prowadzonymi zajęciami. Złożone projekty badań naukowych odpowiadają zainteresowaniom
badawczym i dydaktyce na kierunku rosjoznawstwo.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedziba Instytutu Rosji i Europy Wschodniej mieści się w centrum miasta w budynku przy ul. W. Rejmonta 4. Instytut
zajmuje część dwóch kondygnacji, znajdujących się na parterze oraz pierwszym piętrze o łącznej powierzchni użytkowej
514,44 m ². Instytut dysponuje salami dydaktycznymi, gabinetami pracowników oraz sekretariatami.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Instytutu Rosji i Europy Wschodniej odbywają są w następujących
salach dydaktycznych:
- sala 107 (1 piętro)- 25 miejsc (sala wykładowa)
- sala 112 (1-piętro) – 20 miejsc (sala seminaryjna/ sala obrad IRIEW)
- sala 143 (1-piętro) – 30 miejsc (sala seminaryjna)
- sala 09 (parter) – 40 miejsc (sala wykładowa)
- sala 016 (parter)– 14 miejsc
- sala 020 (parter)– 35 miejsc
We wszystkich pomieszczeniach Instytutu studenci oraz pracownicy mają dostęp do bezprzewodowego Internetu, zarówno w
salach dydaktycznych, jak i w korytarzu.
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.
W w/w pomieszczeniach jest możliwość korzystania z bezprzewodowego Internetu.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0314

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Program studiów przewiduje sześć semestrów nauki zakończonych napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem
dyplomowym. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w planie
studiów oraz napisanie pracy dyplomowej przyjętej i zatwierdzonej przez promotora. W przypadku przerwy w toku studiów
(dotyczy osób wracających po urlopach, powtarzających rok, wznawiających studia) możliwe jest ich kontynuowanie na
kolejnym roku w wersji programu obowiązującej w chwili rozpoczęcia cyklu, w którym student kontynuuje przerwaną naukę.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

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

66

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

26

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

56

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

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

12

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1668

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
brak

Ukończenie studiów

Program
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Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Zaliczenie przewidzianych w programie studiów przedmiotów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik z
egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy polega na ustosunkowaniu się do uwag promotora i recenzenta oraz
udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu kierunku studiów.

Program

8 / 237

Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

ROS_K1_W01

Absolwent zna i rozumie historyczną logikę rozwoju cywilizacji rosyjskiej

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

ROS_K1_W02

Absolwent zna i rozumie rozwój kultury rosyjskiej na przestrzeni dziejów

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

ROS_K1_W03

Absolwent zna i rozumie przestrzeń geograﬁczną cywilizacji rosyjskiej

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

ROS_K1_W04

Absolwent zna i rozumie specyﬁkę i ewolucję życia religijnego w Rosji

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

ROS_K1_W05

Absolwent zna i rozumie klasyczne: greckie, rzymskie, hebrajskie i bizantyjskie oraz
nieklasyczne konteksty uwarunkowania rozwoju kultury rosyjskiej

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

ROS_K1_W06

Absolwent zna i rozumie rozwój rosyjskiej sztuki

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

ROS_K1_W07

Absolwent zna i rozumie cechy rosyjskiego życia codziennego

P6S_WK,
P6S_WG, P6U_W

ROS_K1_W08

Absolwent zna i rozumie rolę instytucji politycznych w Rosji

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

ROS_K1_W09

Absolwent zna i rozumie cechy charakterystyczne rosyjskiej mentalności

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

ROS_K1_W10

Absolwent zna i rozumie cechy rosyjskiego dyskursu językowego

P6S_WK,
P6S_WG, P6U_W

ROS_K1_W11

Absolwent zna i rozumie najważniejsze problemy rosyjskiej gospodarki

P6U_W, P6S_WG

Kod

Treść

PRK

ROS_K1_U01

Absolwent potraﬁ posługiwać się w mowie i piśmie językiem rosyjskim na poziomie
B2

P6S_UK, P6U_U,
P6S_UW

ROS_K1_U02

Absolwent potraﬁ opracować i sporządzić w języku polskim lub rosyjskim pracę lub
projekt na poziomie licencjackim

P6S_UW, P6U_U,
P6S_UK

ROS_K1_U03

Absolwent potraﬁ analizować w elementarnym zakresie zjawiska zachodzące w
społeczeństwie, kulturze i państwie rosyjskim w oparciu o oryginalne dane

P6S_UW, P6U_U,
P6S_UO

ROS_K1_U04

Absolwent potraﬁ prowadzić dialog z partnerami rosyjskimi w zakresie życia
społecznego i kulturalnego

P6S_UW,
P6S_UK, P6S_UU

Umiejętności

Efekty uczenia się

9 / 237

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

ROS_K1_K01

Absolwent jest gotów do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia w
zakresie rosjoznawstwa lub na innych kierunkach w zakresie nauk humanistycznych

P6U_K, P6S_KK,
P6S_KR

ROS_K1_K02

Absolwent jest gotów do dalszego samodzielnego kształcenia zmierzającego do
udoskonalenia wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z cywilizacją rosyjską i
obszarem rosyjskojęzycznym

P6S_KO, P6U_K,
P6S_KR

ROS_K1_K03

Absolwent jest gotów do podjęcia aktywności zawodowej i społecznej w zakresie
kontaktów z partnerem rosyjskojęzycznym

P6U_K, P6S_KO,
P6S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w
tym 3 przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą
uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja
Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Dawne dzieje Europy Wschodniej

30

4,0

egzamin

Wstęp do rosjoznawstwa

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Rdzenne Narody Syberii

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język rosyjski

90

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Szkolenie uniwersyteckie

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

F

W pierwszym semestrze Student zobowiązany jest do zrealizowania 3 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy
przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku
akademickim.
Aby działać efektywniej, trzeba myśleć. Podstawy socjotechniki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antyutopia w literaturze XX i XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antropologia rosyjskiej codzienności

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Artysta i władza /Художник и власть

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Choroba, cierpienie, śmierć (literatura i ﬁlm rosyjski XXI wieku)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Człowiek i wolność w kulturze polskiej i rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Demony Rosji. Literatura rosyjska wobec problemu zła

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Emigracja rosyjska XX i XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Edukacja i nauka w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Great Russian Writers

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Gender we współczesnej kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna i gospodarcza współczesnej Białorusi od (1991
roku)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Homo (post) sovieticus – portret antropologiczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ikona w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kulturowe ruchy młodzieżowe w Rosji (XX-XXI w.)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kulturowe podstawy polskiej rusofobii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura "Srebrnego wieku" w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Latynizacja kultury ruskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miasto w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowy Rosjanin (reportaż, beletrystyka, ﬁlm)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Najnowsza literatura rosyjska a najnowsza literatura polska
(studium komparatystyczne)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Psychologiczne wątki i motywy we współczesnym ﬁlmie i w
literaturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjskie sekty i herezje

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjskie ciało/ Russian Body

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reportaż i korespondencja z Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska polityka historyczna i kultura pamięci

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska pamięć/Russian Memory

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska dyplomacja w zarysie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska propaganda medialna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russian Culture of the 19th Century

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczna doktryna Kościoła Prawosławnego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

12 / 237

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Szaleństwo w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teatr dokumentalny w Rosji – reportaż czy sztuka?
/Документальный театр в России – репортаж или искусство?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajemnice Petersburga - historia, mitologia, folklor

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teologia państwa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość kulturowa Białorusi. Tradycje a współczesność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zabawa jako źródło kultury rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Filozoﬁa

30

4,0

egzamin

O

Cywilizacja Imperium Rosyjskiego

30

4,0

egzamin

O

Analiza tekstów kultury rosyjskiej (od X do XVIII w.)

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ochrona własności intelektualnej

10

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język rosyjski

90

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O
F

W drugim semestrze Student zobowiązany jest do zrealizowania 3 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy
przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku
akademickim.
Aby działać efektywniej, trzeba myśleć. Podstawy socjotechniki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antropologia rosyjskiej codzienności

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antyutopia w literaturze XX i XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Artysta i władza /Художник и власть

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Choroba, cierpienie, śmierć (literatura i ﬁlm rosyjski XXI wieku)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Człowiek i wolność w kulturze polskiej i rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Demony Rosji. Literatura rosyjska wobec problemu zła

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Emigracja rosyjska XX i XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Edukacja i nauka w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gender we współczesnej kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Great Russian Writers

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna i gospodarcza współczesnej Białorusi od (1991
roku)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Homo (post) sovieticus – portret antropologiczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ikona w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura "Srebrnego wieku" w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kulturowe podstawy polskiej rusofobii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kulturowe ruchy młodzieżowe w Rosji (XX-XXI w.)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Latynizacja kultury ruskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miasto w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowy Rosjanin (reportaż, beletrystyka, ﬁlm)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Najnowsza literatura rosyjska a najnowsza literatura polska
(studium komparatystyczne)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Psychologiczne wątki i motywy we współczesnym ﬁlmie i w
literaturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjskie ciało/ Russian Body

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjskie sekty i herezje

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska pamięć/Russian Memory

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reportaż i korespondencja z Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska polityka historyczna i kultura pamięci

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Rosyjska propaganda medialna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska dyplomacja w zarysie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russian Culture of the 19th Century

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Szaleństwo w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczna doktryna Kościoła Prawosławnego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teatr dokumentalny w Rosji – reportaż czy sztuka?
/Документальный театр в России – репортаж или искусство?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajemnice Petersburga - historia, mitologia, folklor

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość kulturowa Białorusi. Tradycje a współczesność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teologia państwa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zabawa jako źródło kultury rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kultura rosyjska I poł XIX w.

30

3,0

egzamin

Komunikacja medialna w Rosji

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Teorie kultury i cywilizacji

30

3,0

egzamin

Klasyka literatury rosyjskiej XIX w.

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Media w Rosji

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język rosyjski

90

6,0

egzamin

Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

O

O
O

W drugim semestrze Student zobowiązany jest do zrealizowania 2 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy
przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku
akademickim.
Aby działać efektywniej, trzeba myśleć. Podstawy socjotechniki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antyutopia w literaturze XX i XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Artysta i władza /Художник и власть

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antropologia rosyjskiej codzienności

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Choroba, cierpienie, śmierć (literatura i ﬁlm rosyjski XXI wieku)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Człowiek i wolność w kulturze polskiej i rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Demony Rosji. Literatura rosyjska wobec problemu zła

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Emigracja rosyjska XX i XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Edukacja i nauka w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Great Russian Writers

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gender we współczesnej kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna i gospodarcza współczesnej Białorusi od (1991
roku)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Homo (post) sovieticus – portret antropologiczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ikona w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kulturowe podstawy polskiej rusofobii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kulturowe ruchy młodzieżowe w Rosji (XX-XXI w.)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura "Srebrnego wieku" w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Latynizacja kultury ruskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miasto w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Najnowsza literatura rosyjska a najnowsza literatura polska
(studium komparatystyczne)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowy Rosjanin (reportaż, beletrystyka, ﬁlm)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Psychologiczne wątki i motywy we współczesnym ﬁlmie i w
literaturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska pamięć/Russian Memory

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Rosyjskie ciało/ Russian Body

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reportaż i korespondencja z Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjskie sekty i herezje

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska polityka historyczna i kultura pamięci

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska dyplomacja w zarysie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russian Culture of the 19th Century

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska propaganda medialna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczna doktryna Kościoła Prawosławnego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Szaleństwo w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teatr dokumentalny w Rosji – reportaż czy sztuka?
/Документальный театр в России – репортаж или искусство?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość kulturowa Białorusi. Tradycje a współczesność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajemnice Petersburga - historia, mitologia, folklor

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teologia państwa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zabawa jako źródło kultury rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kultura rosyjska II poł XIX w. i pocz. XX w.

30

3,0

egzamin

Filozoﬁa rosyjska

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Mentalność rosyjska

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Analiza tekstów kultury rosyjskiej (XIX w. i pocz. XX w.)

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Rosyjska kultura ludowa i masowa

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język rosyjski

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Plany studiów

O
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Grupa zajęć fakultatywnych

Forma
weryﬁkacji
O

W czwartym semestrze Student zobowiązany jest do zrealizowania 2 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy
przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne bedą uruchomione w danym roku
akademickim.
Aby działać efektywniej, trzeba myśleć. Podstawy socjotechniki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antyutopia w literaturze XX i XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antropologia rosyjskiej codzienności

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Artysta i władza /Художник и власть

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Choroba, cierpienie, śmierć (literatura i ﬁlm rosyjski XXI wieku)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Człowiek i wolność w kulturze polskiej i rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Demony Rosji. Literatura rosyjska wobec problemu zła

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Emigracja rosyjska XX i XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Edukacja i nauka w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gender we współczesnej kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Great Russian Writers

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Homo (post) sovieticus – portret antropologiczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna i gospodarcza współczesnej Białorusi od (1991
roku)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ikona w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kulturowe podstawy polskiej rusofobii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura "Srebrnego wieku" w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kulturowe ruchy młodzieżowe w Rosji (XX-XXI w.)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Latynizacja kultury ruskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miasto w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Nowy Rosjanin (reportaż, beletrystyka, ﬁlm)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Najnowsza literatura rosyjska a najnowsza literatura polska
(studium komparatystyczne)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Psychologiczne wątki i motywy we współczesnym ﬁlmie i w
literaturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjskie ciało/ Russian Body

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska pamięć/Russian Memory

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reportaż i korespondencja z Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjskie sekty i herezje

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska polityka historyczna i kultura pamięci

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska dyplomacja w zarysie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska propaganda medialna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russian Culture of the 19th Century

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczna doktryna Kościoła Prawosławnego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Szaleństwo w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teatr dokumentalny w Rosji – reportaż czy sztuka?
/Документальный театр в России – репортаж или искусство?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teologia państwa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajemnice Petersburga - historia, mitologia, folklor

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość kulturowa Białorusi. Tradycje a współczesność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zabawa jako źródło kultury rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Cywilizacja radziecka

30

3,0

egzamin

Literatura rosyjska po 1917 roku

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Semestr 5
Przedmiot

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Stosunki polsko-rosyjskie w perspektywie zmian kulturowospołecznych

30

3,0

egzamin

O

Классика русского кино

30

4,0

egzamin

O

Анализ общественного дискурса

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język rosyjski

30

2,0

egzamin

O

Seminarium licencjackie

30

4,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

F

W piątym semestrze Student zobowiązany jest do zrealizowania 2 przedmiotów fakultatywnnych z przedstawionej listy
przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku
akademickim.
Aby działać efektywniej, trzeba myśleć. Podstawy socjotechniki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antyutopia w literaturze XX i XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antropologia rosyjskiej codzienności

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Artysta i władza /Художник и власть

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Choroba, cierpienie, śmierć (literatura i ﬁlm rosyjski XXI wieku)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Człowiek i wolność w kulturze polskiej i rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Demony Rosji. Literatura rosyjska wobec problemu zła

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna i gospodarcza współczesnej Białorusi od (1991
roku)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Homo (post) sovieticus – portret antropologiczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Emigracja rosyjska XX i XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Edukacja i nauka w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gender we współczesnej kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Great Russian Writers

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ikona w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kulturowe podstawy polskiej rusofobii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kultura "Srebrnego wieku" w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kulturowe ruchy młodzieżowe w Rosji (XX-XXI w.)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Latynizacja kultury ruskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miasto w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Najnowsza literatura rosyjska a najnowsza literatura polska
(studium komparatystyczne)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowy Rosjanin (reportaż, beletrystyka, ﬁlm)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Psychologiczne wątki i motywy we współczesnym ﬁlmie i w
literaturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reportaż i korespondencja z Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska polityka historyczna i kultura pamięci

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjskie sekty i herezje

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjskie ciało/ Russian Body

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska pamięć/Russian Memory

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska dyplomacja w zarysie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska propaganda medialna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russian Culture of the 19th Century

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczna doktryna Kościoła Prawosławnego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Szaleństwo w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajemnice Petersburga - historia, mitologia, folklor

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teologia państwa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teatr dokumentalny w Rosji – reportaż czy sztuka?
/Документальный театр в России – репортаж или искусство?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość kulturowa Białorusi. Tradycje a współczesność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zabawa jako źródło kultury rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Semestr 6
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kultura radziecka i postradziecka

30

4,0

egzamin

Русское искусство

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Współczesna literatura rosyjska

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyka tłumaczenia

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium licencjackie

30

8,0

zaliczenie

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

O
F

W szóstym semestrze Student zobowiązany jest do zrealizowania 2 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy
przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku
akademickim.
Aby działać efektywniej, trzeba myśleć. Podstawy socjotechniki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antyutopia w literaturze XX i XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antropologia rosyjskiej codzienności

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Artysta i władza /Художник и власть

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Choroba, cierpienie, śmierć (literatura i ﬁlm rosyjski XXI wieku)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Człowiek i wolność w kulturze polskiej i rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Demony Rosji. Literatura rosyjska wobec problemu zła

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Edukacja i nauka w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Emigracja rosyjska XX i XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Great Russian Writers

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gender we współczesnej kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna i gospodarcza współczesnej Białorusi od (1991
roku)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Homo (post) sovieticus – portret antropologiczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ikona w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kulturowe ruchy młodzieżowe w Rosji (XX-XXI w.)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kulturowe podstawy polskiej rusofobii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura "Srebrnego wieku" w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Latynizacja kultury ruskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miasto w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Najnowsza literatura rosyjska a najnowsza literatura polska
(studium komparatystyczne)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowy Rosjanin (reportaż, beletrystyka, ﬁlm)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Psychologiczne wątki i motywy we współczesnym ﬁlmie i w
literaturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reportaż i korespondencja z Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjskie sekty i herezje

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska pamięć/Russian Memory

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjskie ciało/ Russian Body

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska dyplomacja w zarysie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska polityka historyczna i kultura pamięci

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska propaganda medialna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russian Culture of the 19th Century

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczna doktryna Kościoła Prawosławnego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Szaleństwo w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teologia państwa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teatr dokumentalny w Rosji – reportaż czy sztuka?
/Документальный театр в России – репортаж или искусство?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tajemnice Petersburga - historia, mitologia, folklor

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość kulturowa Białorusi. Tradycje a współczesność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Przedmiot
Zabawa jako źródło kultury rosyjskiej

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Dawne dzieje Europy Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.110.5cac67d9e8a29.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią Europy Wschodniej w średniowieczu i czasach nowożytnych

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 podstawy historii obszaru
postradzieckiego w jego cywilizacyjnym ujęciu.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W03

zaliczenie ustne
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W2

Student zna główne cechy i znaczenie warunków
geograﬁcznych obszaru eurazjatyckiego.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W03

zaliczenie ustne

ROS_K1_U02,
ROS_K1_U03

zaliczenie ustne

ROS_K1_K02

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ sporządzić i wykonać projekt
dotyczący studiów nad obszarem eurazjatyckim.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnego pogłębianie
wiedzy o obszarze.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Terytorium wschodnioeuropejskie w epoce wielkiej wędrówki ludów.

W1, W2, U1, K1

2.

Historia etniczna i etnogeneza narodów Europy Wschodniej.

W1, W2, U1, K1

3.

Słowiańszczyzna. Waregowie.

W1, W2, U1, K1

4.

Historia polityczna obszaru wschodnioeuropejskiego IX-XII w.

W1, W2, U1, K1

5.

Rozbicie dzielnicowe.

W1, W2, U1, K1

6.

Mongołowie i Złota Orda.

W1, W2, U1, K1

7.

Hospodarstwo mołdawskie.

W1, W2, U1, K1

8.

Wielkie Księstwo Litewskie.

W1, W2, U1, K1

9.

Moskwa (od księstwa do carstwa).

W1, W2, U1, K1

10.

Stosunki wyznaniowe w Europie Wschodniej.

W1, W2, U1, K1

11.

Miasta w dziejach Europy Wschodniej.

W1, W2, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i udział w zajęciach, kolokwium ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

28 / 237

Wstęp do rosjoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.110.5cc6f7760efb4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

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

Zajęcia mają na celu zdobycie przez studenta wiedzy na temat kulturowej, geograﬁcznej i społecznej
rzeczywistości rosyjskiej.

C2

Celem zajęć jest uwypuklenie specyﬁki Rosji w jej kulturowym i społecznym wymiarze.

C3

Zajęcia przedstawiają geograﬁczną przestrzeń Rosji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student rozumie węzłowe zagadnienia związane
z rosyjskim obszarem kulturowo-społecznym.

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W03,
ROS_K1_W05,
ROS_K1_W08

zaliczenie pisemne

W2

Student zna geograﬁczną przestrzeń Federacji
Rosyjskiej.

ROS_K1_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student jest w stanie zaprezentować podstawowe
informacje dotyczące Rosji w ujęciu kulturowym,
geograﬁcznym i społecznym.

ROS_K1_U03

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ wskazać specyﬁkę kulturową i jej
różnorodność w powiązaniu z danym regionem Rosji.

ROS_K1_U03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnej analizy
materiałów naukowych, popularnonaukowych
z zakresu wiedzy o rosyjskiej kulturze.

ROS_K1_K02

zaliczenie pisemne

K2

Student jest gotów do analizy zjawisk kulturowych
i demograﬁcznych przez pryzmat zróżnicowania
geograﬁcznego Rosji.

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02

zaliczenie pisemne

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

Forma aktywności studenta
przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

konwersatorium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Położenie i granice współczesnej Rosji. Federalna struktura państwowa. Symbolika
państwowa. Podstawy ustroju politycznego.

W1, W2, U1, U2, K2

2.

Geograﬁczne i kulturowe regiony Rosji.

W2, U1, U2

Sylabusy
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3.

Geograﬁa rozmieszczenia ludności. Kwestie demograﬁczne. "Mozaika narodów".

W1, W2, U2, K2

4.

Religie w Rosji. Stosunki Państwo – Kościół. Święta religijne.

W1, U1, U2

5.

Kultura rosyjska - tradycja a zmiana.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test otwarty obejmujące treści przedmiotowe (zaliczenie od 60%),
zaliczenie pisemne obecność na zajęciach, aktywność, przygotowanie prezentacji
multimedialnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązuje 80% frekwencja na zajęciach.

Sylabusy
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Rdzenne Narody Syberii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.110.6202318dc3c60.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

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 zajęć jest zapoznanie studentów z sytuacją rdzennych narodów Syberii, historią ich kontaktów
z Rosjanami, trybem życia, problemami społecznymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student posiada podstawową wiedzę w zakresie
etnogenezy i historii kultur rdzennych narodów
Syberii.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02

zaliczenie na ocenę, esej,
dyskusja, test
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ROS_K1_W01,
ROS_K1_W04

zaliczenie na ocenę, esej,
dyskusja, test

U1

student posiada podstawowe umiejętności
wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystywania informacji płynącej z różnych
źródeł, także w języku rosyjskim i angielskim.

ROS_K1_U01

zaliczenie na ocenę, esej,
dyskusja, test

U2

student umie projektować, przygotować
i komunikować w języku polskim opracowania
dotyczące zagadnień obszaru eurazjatyckiego
z możliwością ich praktycznych aplikacji.

ROS_K1_U01,
ROS_K1_U02,
ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę, esej,
dyskusja, test

ROS_K1_K02

zaliczenie na ocenę, esej,
dyskusja, test

W2

student ma podstawową wiedzę na temat religii
i zwyczajów rdzennych narodów Syberii.

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student przyjmuje postawę otwartą wobec
odmiennych środowisk cywilizacyjnych.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie referatu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do egzaminu

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.

Warunki naturalne Syberii.

W1, U1

2.

Etnogenenza, migracje ludów paleoazjatyckich.

W1

3.

Historia Syberii. Rdzenne narody w Imperium Rosyjskim.

W1, W2, U1, K1

4.

Sytuacja Rdzennych narodów w ZSRR.

W1, W2, U2

Sylabusy
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5.

Współczesny stan świadomości narodowej, etnicznej i religijnej rdzennych
narodów Syberii.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Etnopolityczme kontekstyżycia rdzennych narodów w Federacji Rosyjskie. Kwestie
demograﬁczne. Problemy społeczne.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Autostereotypy i postrzeganie Rosjan.

W1, W2, U1, U2, K1

Typy więzi społecznych Kultura duchowa i materialna. Religia i obrzędowość.
Codzienność - chrakterystyka wybranycgh przykładów rdzennych narodów
Syberii( Chnaty, Mansi, Ewenkowie, Selkupowie, Nieńcy, Buriaci, Czukcze, jakuci).

8.

9.

Polscy badacze rdzennych narodów Syberii.

W1, W2, U1, K1

W1, W2, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej,
dyskusja, test

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach
(dopuszczalne są 3 nieobecności), udział w dyskusjach,
pozytywna ocena ze sprawdzianu końcowego formie eseju
i testu otwartego.
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Język rosyjski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.11F0.5cac67d9e5c04.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Sylabusy
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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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

SEMESTR 1: Celem praktycznej nauki języka rosyjskiego jest: - opanowanie alfabetu oraz zasad prawidłowej
wymowy w języku rosyjskim - osiągniecie poziomu podstawowego w posługiwaniu się językiem rosyjskim oraz
w rozumieniu ze słuchu specjalnie przygotowanych pod względem tempa nagrań tekstów radiowych serwisów
informacyjnych - czytanie ze zrozumieniem tekstów publicystycznych, korzystanie z różnorodnych źródeł
informacji w języku rosyjskim - wypracowanie umiejętności aktywnych - mówienia i pisania - przyswajanych
w ramach komunikacji oraz poprzez sporządzanie notatek z różnych źródeł informacji - opanowanie struktur
gramatycznych języka rosyjskiego - osiągnięcie podstawowej umiejętności reprodukcji treści informacji
medialnych i artykułów analitycznych w postaci ustnej i pisemnej - wprowadzenie leksyki codziennej oraz
słownictwa z wiadomości medialnych

C2

SEMESTR 2: Celem praktycznej nauki języka rosyjskiego jest: - osiągniecie poziomu podstawowego w budowaniu
prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, a także osiągniecie sprawności w rozumieniu ze słuchu odpowiednio
przygotowanych pod względem tempa nagrań tekstów radiowych serwisów informacyjnych - czytaniu
ze zrozumieniem tekstów publicystycznych, poszukiwaniu informacji medialnych na zadany temat publicystyczny
w języku rosyjskim - wypracowanie umiejętności aktywnych – parafrazy ustnej i pisemnej wysłuchanych
wiadomości - przyswajanych w ramach komunikacji oraz poprzez sporządzanie notatek z różnych źródeł
informacji - utrwalenie podstawowych reguł gramatycznych - osiągnięcie umiejętności reprodukcji treści
informacji medialnych i artykułów analitycznych w postaci ustnej i pisemnej - rozszerzenie zasobu słownictwa
w zakresie leksyki codziennej - nabranie biegłości w posługiwaniu się rosyjską klawiaturą językową

C3

SEMESTR 3: Celem praktycznej nauki języka rosyjskiego jest: - opanowanie języka rosyjskiej publicystyki oraz
mediów w stopniu zaawansowanym - rozumienie ze słuchu oryginalnych radiowych serwisów informacyjnych
w języku rosyjskim - czytanie ze zrozumieniem rosyjskich tekstów publicystycznych - wyszukiwanie oraz
korzystanie z różnorodnych źródeł informacji w języku rosyjskim - opanowanie umiejętności aktywnych, takich jak
parafraza treści informacji w postaci ustnej oraz pisemnej - wypowiedzi na tematy bieżące, w szczególności
dotyczące wydarzeń współczesnych - interakcja, komentarz własny i dyskusja na temat wybranego artykułu
publicystycznego - zaawansowana leksyka związana z zagadnieniami politycznymi, społecznymi, kulturalnymi powtórka i utrwalanie poznanych struktur gramatycznych

C4

SEMESTR 4: osiągnięcie poziomu B1 w posługiwaniu się językiem rosyjskim: - opanowanie w zaawansowany
sposób argumentacji językowej, wyrażanie własnej opinii, powoływanie się na wypowiedzi ekspertów
i publicystów - rozumienie ze słuchu fragmentów audycji radiowych w języku rosyjskim - czytanie
ze zrozumieniem - poznanie podstawowych struktur naukowych i stworzenie prezentacji eksperckiej w języku
rosyjskim - umiejętność napisania wypracowań, listów formalnych/nieformalnych, motywacyjnych - umiejętność
wyszukiwania i opracowania rosyjskojęzycznych materiałów tematycznych - udział w dyskusjach, formułowanie
wypowiedzi pisemnych w oparciu o przeprowadzone dyskusje, argumentacje w grupach, polaryzacja punktów
widzenia

C5

SEMESTR 5: osiągnięcie poziomu B2 w posługiwaniu się językiem rosyjskim: - umiejętność szybkiego czytania,
ogólnego lub szczegółowego rozumienia tekstu oraz wyszukiwania kluczowych informacji - opanowanie struktur
gramatycznych oraz leksyki w zakresie bloków tematycznych na poziomie B2, dobór zróżnicowanych elementów
stylistycznych; - zdolność rozumienia tekstu audycji radiowych oraz wychwytywania szczegółowych informacji podstawowe struktury stylistyki naukowej - prezentacja ekspercka

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

zasady funkcjonowania społeczeństwa rosyjskiego
oraz struktury językowe używane w instytucjach życia
społecznego i kulturowego Eurazji

ROS_K1_W07,
ROS_K1_W09,
ROS_K1_W10

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

ROS_K1_U01,
ROS_K1_U02,
ROS_K1_U03,
ROS_K1_U04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02,
ROS_K1_K03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

gromadzić i przedstawiać w formie pisemnej i ustnej,
w języku rosyjskim wiedzę na temat mechanizmów
społeczno-kulturowych badanego obszaru

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy indywidualnej oraz w grupie nad projektami
dotyczącymi zagadnień związanych z komunikacją
w językiem rosyjskim

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do zajęć

10

wykonanie ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do zajęć

10

wykonanie ćwiczeń

30

Sylabusy
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przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do zajęć

10

wykonanie ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do zajęć

5

wykonanie ćwiczeń

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do zajęć

3

wykonanie ćwiczeń

3

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
51

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

SEMESTR 1:
- zasady fonetyczne i ortograﬁczne języka rosyjskiego
- etykieta językowa
- zagadnienia gramatyczne - czasownik, rzeczownik, przymiotnik, zaimek,
liczebniki główne

1.

- leksyka codzienna (wprowadzenie): studia, dom, rodzina, mieszkanie, jedzenie,
czas wolny, zainteresowania, święta i tradycje

W1, U1, K1

- czytanie i referowanie krótkich tekstów publicystycznych związanych z
zainteresowaniami Studenta
- słownictwo z wiadomości medialnych z zakresu: wypadki drogowe, katastrofy,
polityka, wybory, życie codzienne, akcje protestacyjne, tematyka związana ze
społeczeństwem i kulturą

Sylabusy
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SEMESTR 2:
- struktury gramatyczne (odmiana czasownika, rzeczownika, zaimka,
przymiotnika, określanie czasu, daty)
- leksyka: wygląd zewnętrzny, ubranie, cechy charakteru, mój dzień, zdrowie i
sport, zakupy, usługi
2.

- słownictwo z wiadomości medialnych z zakresu: wypadki drogowe, katastrofy,
polityka, wybory, życie codzienne, akcje protestacyjne, tematyka związana ze
społeczeństwem i kulturą, przestępczość i sądownictwo.

W1, U1, K1

- czytanie, omówienie i komentarz tekstów publicystycznych związanych z
zainteresowaniami Studenta

SEMESTR 3:
- informacja o sytuacji społecznej, politycznej, kulturowej na obszarze
eurazjatyckim
- leksyka: podróże i turystyka, środowisko, ekologia, klimat, pogoda, państwo i
instytucje, kultura
3.

- słownictwo z wiadomości medialnych z zakresu: wypadki drogowe, katastrofy,
polityka, wybory, życie codzienne, akty protestacyjne, szeroko pojęta tematyka
dotycząca społeczeństwa i kultury, przestępczość i sądownictwo, ekonomia i
ﬁnanse

W1, U1, K1

- realia społeczno-kulturowe świata rosyjskojęzycznego
- tryb rozkazujący, imiesłów, odmiana liczebnika, krótka i pełna forma
przymiotnika

SEMESTR 4:
- uczestnictwo w dyskusji, argumentacja, wyrażanie własnego zdania
(niepewność, aprobata, dezaprobata, perswazja)
- problematyzowanie danego zagadnienia
4.

- konstrukcja wypowiedzi pisemnej (np. reklamacja, zgłoszenie na konferencję,
rozprawka)

W1, U1, K1

- wypowiedzi na tematy: problemy społeczne obszaru eurazjatyckiego, edukacja,
zatrudnienie, rozrywka, prawa i obowiązki, normy zachowań, podobieństwa i
różnice kulturowe, stereotypy, problematyczne kwestie historyczne
- idiomy, zwroty frazeologiczne, przysłowia, gniazda słowotwórcze, synonimy,
antonimy

Sylabusy
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SEMESTR 5:
- audycje radiowe dotyczące zagadnień politycznych, historycznych, kulturowych
na obszarze eurazjatyckim
- stylistyka naukowa
5.

W1, U1, K1

- przygotowanie prezentacji eksperckiej
- utrwalenie struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie B2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, dyskusja, burza mózgów,
metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem podejścia do zaliczenia/egzaminu jest zaliczenie prac
cząstkowych oraz kolokwiów. Pozytywna ocena z pisemnego testu
zaliczenie na ocenę gramatyczno-leksykalnego. Wypowiedź pisemna na podstawie 3-5
wiadomości. Wypowiedź ustna: przedstawienie tekstu publicystycznego i
prosta wypowiedź dotycząca poruszonego w tekście problemu.

Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, burza mózgów, metoda sytuacyjna, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem podejścia do zaliczenia/egzaminu jest zaliczenie prac
cząstkowych oraz kolokwiów. Pisemny test gramatyczno-leksykalny,
zaliczenie na ocenę wypowiedź pisemna na podstawie 3-5 wiadomości. Wypowiedź ustna:
przedstawienie tekstu publicystycznego i wypowiedź dotycząca
poruszonego w tekście problemu z własnym komentarzem.

Semestr 3
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, burza mózgów, metoda sytuacyjna, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja,
analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem podejścia do zaliczenia/egzaminu jest zaliczenie prac
cząstkowych oraz kolokwiów. Część pisemna: test gramatycznoleksykalny, wysłuchanie 3-5 bieżących informacji, nagranych z
radiowego serwisu rosyjskojęzycznego, parafraza i zapis ich treści
wraz z pisemnym komentarzem każdej wiadomości. Część ustna:
polega na dyskusji na temat zaproponowanego przez studenta
tekstu publicystycznego z wyrażeniem własnego punktu widzenia.

Semestr 4
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, burza mózgów, metoda sytuacyjna, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem podejścia do zaliczenia/egzaminu jest zaliczenie prac
cząstkowych oraz kolokwiów. Dyskusja na wybrany temat na podstawie
zaliczenie na ocenę
tekstu lub odsłuchanego fragmentu nagrania oraz wypowiedź pisemna
dotycząca poruszonych zagadnień.

Semestr 5
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, burza mózgów, metoda sytuacyjna, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem podejścia do zaliczenia/egzaminu jest zaliczenie prac
cząstkowych, w tym prezentacji eksperckiej w trakcie trwania
semestru oraz kolokwiów. Egzamin pisemny i ustny, obejmujący
sprawdzenie kompetencji językowych w zakresie elementów
języka (gramatyka, leksyka) oraz sprawności językowych:
czytania ze zrozumieniem, mówienia, rozumienia ze słuchu i
tworzenia wypowiedzi pisemnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia obowiązkowe. Dopuszcza się po 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze 1-3, 2 nieusprawiedliwone
nieobecności w semestrze 4, 1 nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze 5.
Powyżej 10% nieobecności nieusprawiedliwionych uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.
Wymagane jest zaliczenie przedmiotu Język rosyjski w semestrach poprzedzających nowy cykl zajęć.

Sylabusy
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Szkolenie uniwersyteckie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.110.5cb0a0ede9c2e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 4

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z formalnymi zasadami akademickimi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

ROS_K1_W07

zaliczenie
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W2

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

ROS_K1_W07

zaliczenie

W3

zasady autoprezentacji, doboru stroju w zależności
od typu sytuacji uczelnianych

ROS_K1_W07

zaliczenie

ROS_K1_U02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
poprawnie sformułować wiadomości mailowe
i tradycyjne pisma adresowane do wykładowców
i pracowników administracji

U1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

4

analiza aktów normatywnych

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
8

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
4

ECTS
0.1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Struktura Uniwersytetu i Wydziału. Krótki rys historyczny.

W1

2.

Tytulatura w życiu akademickim. Zasady powitania/pożegnania, przedstawianie.

W2, U1

3.

Korespondencja: zasady i formy przygotowania pism i listów ze szczególnym
uwzględnieniem netykiety w komunikacji elektronicznej.

W1, W2, U1

4.

Akademicki dress code. Typy strojów i zasady ich doboru. Zachowania w
typowych sytuacjach życia akademickiego: zajęcia dydaktyczne, egzaminy,
W1, W2, W3, U1
zaliczenia, konferencje i sympozja, uroczystości, reprezentacja, badania terenowe.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Aby działać efektywniej, trzeba myśleć. Podstawy socjotechniki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.620508af03782.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami prakseologii

C2

Przekazanie studentóm wiedzy z obszaru socjotechniki

C3

Uświadomienie studentom czym jest zjawisko "non violence"

C4

Zapoznanie z róznymi formami oddziaływania na społeczeństwo ze strony 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

ROS_K1_W07,
ROS_K1_W08,
ROS_K1_W09,
ROS_K1_W10

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Student posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych (w ROS_K1_U02,
ROS_K1_U03,
tym politycznych, prawnych i ekonomicznych)
ROS_K1_U04
w kontekście odziaływania przez państwo
na społeczeństwa

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Student powinien posiąść wiedzę o tym, czym jest
socjotechnika

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i
podejmować role społeczne na różnych polach
aktywności osobistej i zawodowej w perspektywie
krajowej i międzynarodowej

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02,
ROS_K1_K03

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

5

analiza źródeł historycznych

10

e-wykład

5

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie do zajęć

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Przygotowywanie projektów

10

konsultacje

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

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.

Socjotechnika jako konkretyzacja prakseologii

W1, U1, K1

2.

Klasyczne "czyste" metody działania

W1, U1, K1

3.

Oddziaływania hybrydowe i syndromatyczne

W1, U1, K1

4.

Socjotechnika "non violens", czyli walka bez użycia przemocy

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

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

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, aktywna postawa na
zajęciach, przygotowanie projektu, prezentacja
multimedialna połączona z wykładem na zadany
temat
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Antyutopia w literaturze XX i XXI wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.1587409133.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu dziejów historii światowej utopii i antyutopii

C2

Uświadomienie słuchaczom problemów zawartych w antyutopii

C3

Zapoznanie studentów ze specyﬁką antyutopii 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

historię utopii i antyutopii światowej

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W07,
ROS_K1_W09

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

ROS_K1_U02,
ROS_K1_U03,
ROS_K1_U04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zdeﬁniować określenia „kultura
(anty)utopijna”, (anty)utopizm w kulturze
i w literaturze

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do konstruktywnego
sformułowania własnego komentarza na temat utopii
i antyutopii współczesnej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Przygotowywanie projektów

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

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.

Deﬁnicja pojęć „utopia” i „antyutopia”. Antyutopia a dystopia i kakotopia.
Antyutopia postapokaliptyczna. Obecność utopii w dziele antyutopijnym. Różnice
między utopią i antyutopią. Utopia jako gatunek literacki, stosunek do
rzeczywistości, postawa wobec świata. Antyutopie rosyjskie a antyutopie w
literaturze światowej. Antyutopie epoki radzieckiej. Współczesne dzieła
antyutopijne

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne, zaliczenie
na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
EK_WO1, EK_UO1, EK_UO2, EK_KO1: Zaliczenie ustne
(prezentacja) obejmujące umiejętność analizy i interpretacji
utworów antyutopijnych, komentarz własny studenta (dotyczy
wiadomości zdobytych na zajęciach oraz jednego wybranego
dzieła antyutopijnego), Warunki zaliczenia poszczególnych
zajęć: aktywność, udział w dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach. Ogólna orientacja w obszarze nauk humanistycznych i społecznych

Sylabusy

51 / 237

Antropologia rosyjskiej codzienności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.6204dbbcef4f8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi studentów na różne sfery dawnej i współczesnej kultury rosyjskiej
z perspektywy życia codziennego, jego rytuałów, praktyk, obyczajów, stylów zachowań, używanych przedmiotów,
noszonych strojów, jedzonych potraw, postrzegania własnego ciała, ulubionych i niechcianych zapachów,
oswajanych przestrzeni.

Efekty 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 identyﬁkuje charakterystyczne dla
poszczególnych epok w rozwoju kultury rosyjskiej
aspekty życia codziennego

ROS_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, dyskusja

W2

student ma świadomość związku rosyjskiej
codzienności z utrwalonymi w kulturze rosyjskiej
wzorami kulturowymi i ich ewolucją

ROS_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, dyskusja

ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, dyskusja

ROS_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, dyskusja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student umie analizować wzajemne relacje między
życiem codziennym i charakterem kultury rosyjskiej
w danej epoce, rozpoznając w kulturowej
rzeczywistości elementy rodzime i będące wynikiem
akulturacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów interdyscyplinarnego pogłębiania
wiedzy o kulturze rosyjskiej

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie referatu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Antropologia codzienności jako problem badawczy.

W1, W2, U1, K1

2.

Codzienność pałacu i szlacheckiego gniazda.

W2, U1, K1

3.

Życie codzienne w rosyjskim klasztorze prawosławnym. Codziennośc chłopskiej
chaty.

W1, W2, U1, K1

4.

Codzienność radzieckiej "komunałki".

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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5.

Moda. Dandyzm rosyjski dawniej i dziś.

W1, W2, U1

6.

Rosyjski Thanatos w praktykakch i rytuałach codzienności.

W1, W2, U1, K1

7.

Rosyjski Eros w praktykach codzienności. Język ciała w kulturze rosyjskiej.

W1, W2, U1, K1

"Там Русью пахнет"... - antropologia rosyjskich zapachów.
8.

W2, U1, K1

9.

Rosjanin odpoczywający. Rosjanin biesiadujący.

W2, U1, K1

10.

Antropologia kuchni rosyjskiej

W1, W2, U1, K1

11.

Codziennośc rosyjskiego więzienia.

W2, U1, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja,
dyskusja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach
(dopuszczalne są 3 nieobecności), udział w dyskusjach,
referat/prezentacja, pozytywny wynik kolokwium
końcowego.
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Artysta i władza /Художник и власть
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.6206602a91b68.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest reﬂeksja nad charakterystycznymi dla kultury rosyjskiej relacjami między artystą i władzą,
zmieniającym się zakresem wolności twórczej, nad utrwalonymi w historii kultury rosyjskiej formami literatury
i sztuki dworskiej i wyemancypowanej spod wpływów i ingerencji władzy.

Efekty 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 utrwalone w kulturze rosyjskiej przejawy
literatury i sztuki zależnej od władzy oraz twórczości
niezależnej.

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W06,
ROS_K1_W07,
ROS_K1_W09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, dyskusja

W2

student zna formy mecenatu charakterystyczne dla
kultury rosyjskiej

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W04,
ROS_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, dyskusja

W3

student ma wiedzę o zakresach działania cenzury
w różnych epokach rosyjskiej

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W06,
ROS_K1_W08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, dyskusja

ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, dyskusja

ROS_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, dyskusja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ zidentyﬁkować ograniczenia wolności
twórczej swoiste dla różnych epok kultury rosyjskiej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów do dyskusji nad znaczeniem
wolności twórczej odpowiedzialności artystycznej
na przykładzie kultury rosyjskiej.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

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.

Problem autorstwa i swobody twórczej w ikonopisarstwie.

W1, W2, U1, K1

2.

Sztuka dworska w 17 w. Twórcy i formy.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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3.

Mecenat władzy w XVIII i XIX w. Car Aleksander I jako cenzor i mencenas. III
Oddział Osobistej Kancelarii Jego Cesarskiej Mości jako instrument inwigilacji i
nadzoru nad środowiskiem pisarskim.

W1, W2, W3, U1, K1

4.

Działalność cenzury rosyjskiej do 1917 r. Radzieckie taboo.

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Stalin jako dzieło sztuki. Stalin jako współautor dzieła sztuki.

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Prześladowania artystów w czasach radzieckich. Artysta zakazany, artysta
dysydent, artysta emigrant.

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Zjawisko samizdatu i tamizdatu. Underground kulturowy w czasach radzieckich.

W1, W3, U1, K1

8.

Władza jako temat literacki.

W1, W2, W3, U1, K1

9.

Artysta wobec władzy rynku.

W1, W2, W3, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja,
dyskusja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 3
nieobecności), udział w dyskusjach, prezentacja,
pozytywna ocena z kolokwium końcowego

57 / 237

Choroba, cierpienie, śmierć (literatura i ﬁlm rosyjski XXI wieku)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.6204da0f94b24.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z pojęciami "choroby", "cierpienia" i "śmierci" występującymi w rosyjskich tekstach
kultury

C2

Różnice w rozumieniu wskazanych pojęć w kulturze rosyjskiej i na obszarze innych kultur

C3

Uświadomienie słuchaczom wpływu historii i polityki na powstawanie zaburzeń i procesu cierpienia

C4

Przekazanie wiedzy o tym, dlaczego choroba, śmierć i cierpienie stanowią istotę aktu kreacji wielu rodzajów
sztuki.

C5

Umiejętność analizy i interpretacji tekstów kultury powiązanych z tematyką konwersatorium

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 uniwersalność pojęć "choroba",
"cierpienie", "śmierć"

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W04,
ROS_K1_W06,
ROS_K1_W07,
ROS_K1_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać uwarunkowania społecznopolitycznę chorób i śmierci

ROS_K1_U02,
ROS_K1_U03,
ROS_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ powiązać zależności między chorobą
a cierpieniem, chorobą a śmiercią

ROS_K1_U02,
ROS_K1_U03,
ROS_K1_U04

zaliczenie na ocenę

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02,
ROS_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do czynnego udziału w debacie
publicznej podejmującej problematykę związaną
z tematem konwersatorium

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Choroba, cierpienie, śmierć - nawiązanie do historii i tradycji wskazanych pojęć w
kulturze rosyjskiej sprzed XXI wieku.

W1, U1, K1

2.

Przekaz artystyczny jako odzwierciedlenie realiów w sytuacji choroby i śmierci

W1, U1, U2, K1

Sylabusy

59 / 237

Śmierć na wojnie; Śmierć z ręki drugiego człowieka; Śmierć samobójcza; Choroba
jako przyczyna śmierci; Śmierć nagła:
W1, U2, K1

3.
Śmierć na skutek choroby przewlekłej; Śmierć dziecka a choroba i śmierć osoby
starszej.
Choroby somatyczne i zaburzenia psychiczne; Cierpienie jako wynik bólu,
stosowanych metod leczenia, strachu przed możliwością braku powrotu do stanu
zdrowia; Cierpienie po stracie najbliższych; Cierpienie z Bogiem i "bez Boga";
Żałoba.

4.

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
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie ustne (rozmowa)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach. Ogólna znajomość pojęć "choroba", "cierpienie", "śmierć"

Sylabusy
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Człowiek i wolność w kulturze polskiej i rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.62062f7247323.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zazanajomienie studentów z różnicami w rozumieniu zagadnienia człowieka i wplności. To jest ważne ze względu
na rozumienie rosyjskiej tradycji kulturowej a tekże współczesne stosunki polsko-rosyjskie.

Efekty 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 greckie i bizantyjskie
fundamenty deﬁniowania tego kim jest człowiek
i czym jest wolność, jak i znaczenie tych pojęć
w kulturze rosyjskiej dawnej i współczesnej.
[ROS_K1_W01] Absolwent zna i rozumie historyczną
logikę rozwoju cywilizacji rosyjskiej; [ROS_K1_W02]
Absolwent zna i rozumie rozwój kultury rosyjskiej
na przestrzeni dziejów; [ROS_K1_W05] Absolwent zna
i rozumie klasyczne: greckie, rzymskie, hebrajskie
i bizantyjskie oraz nieklasyczne konteksty
uwarunkowania rozwoju kultury rosyjskiej

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

[ROS_K1_W01] Absolwent zna i rozumie historyczną
logikę rozwoju cywilizacji rosyjskiej; [ROS_K1_W02]
Absolwent zna i rozumie rozwój kultury rosyjskiej
na przestrzeni dziejów; [ROS_K1_W05] Absolwent zna
i rozumie klasyczne: greckie, rzymskie, hebrajskie
i bizantyjskie oraz nieklasyczne konteksty
uwarunkowania rozwoju kultury rosyjskiej

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3

[ROS_K1_W01] Absolwent zna i rozumie historyczną
logikę rozwoju cywilizacji rosyjskiej [ROS_K1_W02]
Absolwent zna i rozumie rozwój kultury rosyjskiej
na przestrzeni dziejów

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W05

zaliczenie na ocenę

ROS_K1_U03,
ROS_K1_U04

zaliczenie na ocenę

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02,
ROS_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

[ROS_K1_U03] Absolwent potraﬁ analizować
w elementarnym zakresie zjawiska zachodzące
w społeczeństwie, kulturze i państwie rosyjskim
w oparciu o oryginalne dane [ROS_K1_U04] Absolwent
potraﬁ prowadzić dialog z partnerami rosyjskimi
w zakresie życia społecznego i kulturalnego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[ROS_K1_K01] Absolwent jest gotów
do kontynuowania edukacji na studiach drugiego
stopnia w zakresie rosjoznawstwa lub na innych
kierunkach w zakresie nauk humanistycznych
[ROS_K1_K02] Absolwent jest gotów do dalszego
samodzielnego kształcenia zmierzającego
do udoskonalenia wiedzy, umiejętności i kompetencji
związanych z cywilizacją rosyjską i obszarem
rosyjskojęzycznym [ROS_K1_K03] Absolwent jest
gotów do podjęcia aktywności zawodowej i społecznej
w zakresie kontaktów z partnerem rosyjskojęzycznym

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

75

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Student zapoznaje się z grecką i rzymską tradycjami kulturowymi, które wpłynęły
na specyﬁke sposobu rozumienia tego kim jest człowiek, jakie miejsce zajmuje w
świecie i jaka role ma do spełnienia (życiowe powołanie). Antropologia w
okreslony sposób wpływa na sposób rozumienia wolności człowieka. Mimo
wspólnych chrześcijańskich źródeł, odmiennie te dwie tradycje kulturowe
pojmowały antropologię i wolność. Wpłynęło to na specyﬁkę także kultury
politycznej Rosji.

W1, W2, W3, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę przyswojenie materiału ze zrozumieniem problematyki.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Demony Rosji. Literatura rosyjska wobec problemu zła
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.6204f8259c3c8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z ujęciami problemu zła zawartymi w literaturze rosyjskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna najważniejsze pojęcia zła ukazanego
w literaturze rosyjskiej

ROS_K1_W02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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student potraﬁ określić założenia antropologiczne
literackich ujęć problemu zła

U1

ROS_K1_U02,
ROS_K1_U03

zaliczenie pisemne

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest gotowy prowadzić dyskusję merytoryczną
z wykorzystaniem wiedzy na temat literackich ujęć
problemu zła

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

Przygotowanie prac pisemnych

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rosyjskie zmagania z problemem zła – wyrażonym w ﬁgurze demona jako
kwintesencji tajemnicy zła: wewnętrznego i zewnętrznego, zbiorowego i
jednostkowego; irracjonalnego i intelektualnego; ludzkiego i systemowego –
podjęte na kanwie dzieł literackich: M. Gogola (piękno i zło a sztuka; oblicze
człowieka szlachetnego i nieludzka „morda” ludzkiej szpetoty; matnia ludzkich
namiętności; chlestakowszczyzna, maniłowszczyzna, „martwe dusze”), F.
Dostojewskiego (karamazowszczyzna, smierdiakowszczyzna; otchłanie zła i
negacja życia: samobójstwo, zabójstwo, szaleństwo; „bogobójstwo”; Rosja i jej
biesy – rewolucyjny nihilizm i pasja niszczenia; Wielki Inkwizytor i duch
zniewolenia), L. Tołstoja (demon seksu a poszukiwanie kobiety idealnej; bezsens,
rozpacz życia a przebudzenie do życia prawdziwego), A. Czechowa (marazm i
beznadzieja życia, ucieczka w szaleństwo, zniewolenie umysłu – barbarzyństwo
myśli, „człowiek zbędny”), M. Bułhakowa (zło demoniczne, zło wcielone i jego
funkcje; pułapki materializmu; „nienormalna zwyczajność”).

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna ocena z pracy pisemnej
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Emigracja rosyjska XX i XXI wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.6204d89fed461.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z historią emigracji rosyjskiej (okres przed rewolucją 1917 roku)

C2

Zdobycie wiedzy na temat emigracji rosyjskiej XX i 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

Student posiada znajomość twórczości
najważniejszych osobowości wszystkich fal emigracji
rosyjskiej

ROS_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

Student posiada orientację dotyczącą podstawowych
wydarzeń i pojęć związanych z emigracją rosyjską XX
i XXI wieku

ROS_K1_W01

zaliczenie na ocenę

ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

ROS_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student umie klasyﬁkować zjawisko emigracji
rosyjskiej według jej etapów i przedstawicieli

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do dialogu i dyskusji na temat
emigracji rosyjskiej w kontekście wiadomości
historycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

30

analiza i przygotowanie danych

30

analiza dokumentów programowych

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.

Student umie wskazać przyczyny wszystkich fal emigracji rosyjskiej

W2

2.

Student zna cechy dystynktywne wszystkich fal emigracyjnych oraz stacje
docelowe I, II, III i IV fali

W2

3.

Student zapoznaje się z twórczością wybitnych artystów każdej fali: I fala :
W.Nabokow, N. Berberowa, B. Zajcew, I. Szmieliow; "Rosyjskie sezony" S.
Diagilewa, I. Strawiński, S. Prokoﬁew; M. Chagall, W. Kandinsky; II fala: S.
Maksimow, O. Anstiej...; III fala: A. Sołżenicyn, W. Maksimow, S. Dowłatow, W.
Wojnowicz...; Ernst Nieizwiestny, malarze - abstrakcjoniści, kompozytorzy; IV fala:
S. Krasikov, M. Szyszkin

W1

4.

Spory wśród emigrantów. Życie polityczne emigracji

U1

5.

Student jest gotów do swobodnej dyskusji na temat emigracji

K1

Sylabusy
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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

obecność, znajomość tekstów omawianych na zajęciach, zaliczenie ustne
(rozmowa)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach. Umiejętność prowadzenia dyskusji

Sylabusy
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Edukacja i nauka w Rosji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.12B0.5cc034251149d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z przekształceniami w obrębie nauki i edukacji w Rosji
współczesnej, zwłaszcza z ewolucją obu dziedzin w obliczu upadku systemu radzieckiej edukacji. Szczególna
uwaga zostanie poświęcona zmianom w obrębie edukacji historycznej, szczególnie wrażliwej na zmiany polityki
edukacyjnej oraz dziedzinie nauk społecznych, poddanych znaczącej rewizji w obliczu rozpadu systemu
komunistycznego i odrzuceniu marksizmu-leninizmu w warstwie ideologicznej.

Efekty 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 zmian w edukacji rosyjskiej w XX
wieku oraz główne tendencje w przekształceniach
i rozwoju rosyjskiej/radzieckiej nauki

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W08,
ROS_K1_W09

zaliczenie ustne

W2

Student zna podstawy organizacyjne systemu edukacji
w Rosji, posiada wiedzę w zakresie organizacji
szkolnictwa wyższego, najważniejszych uczelni
rosyjskich, popularnych kierunków studiów oraz
najbardziej rozwiniętych dziedzin w których
prowadzone są badania naukowe

ROS_K1_W03,
ROS_K1_W09

zaliczenie ustne

ROS_K1_U03

zaliczenie ustne

ROS_K1_K02,
ROS_K1_K03

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ dokonać samodzielnej analizy zmian
w obszarze edukacji i nauki, posiada umiejętność
interpretacji przyczyn i skutków ewolucji tych dziedzin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do samodzielnej oraz grupowej
analizy rynku edukacyjnego w Rosji oraz nakreślania
głównych obszarów, w których może dokonywać się
współpraca naukowa i edukacyjna pomiędzy Polską
i Rosją

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie referatu

8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

17

uczestnictwo w egzaminie

2

analiza dokumentów programowych

7

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
109

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.

Radziecka edukacja i nauka - likwidacja analfabetyzmu, edukacja zawodowa
(fakultety robotnicze), dynamiczny rozwój nauk przyrodniczych i technicznych,
rozszerzenie obowiązkowej edukacji i podporządkowanie edukacji państwu,
uzależnienie systemu szkolnictwa wyższego od struktur państwowych, "nauka w
służbie partii" (na przykładzie edukacji w obszarze historii), wypaczenia nauki
radzieckiej (Łysenko, Miczurin), dominacja marksizmu-leninizmu w nauce
(podporządkowanie nauk społecznych oraz ścisłych dominującej ideologii); nauka
w służbie państwu (szaraszki, akademgorodki, przewaga nauk związanych z
kluczowymi sektorami gospodarki radzieckiej - sektorem surowcowym,
zbrojeniowym, energetyką jądrową oraz technologiami kosmicznymi) postępujące
skostnienie systemu edukacji, dyscyplina jako jedna z podstawowych cech
radzieckiego systemu edukacji, pierestrojka a radziecki system edukacji i nauki;

W1, W2

2.

Edukacja w nowych czasach - rozpad ZSRR i stopniowy rozkład systemu edukacji
radzieckiej, percepcja tego zjawiska w społeczeństwie, nowe nurty w nauczaniu
rosyjskim, szkolnictwo prywatne na terenie Federacji Rosyjskiej, przekształcenia w
obrębie programów nauczania (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji
historycznej). Przegląd podręczników do nauczania historii na poziomie
szkolnictwa średniego

W2, U1, K1

3.

Nauka w Rosji dzisiaj - przekształcenia w nauce rosyjskiej po 1991 roku - odejście
od marksizmu-leninizmu w naukach społecznych; regres nauki w dziedzinach
priorytetowych, przekształcenia w obrębie systemu szkolnictwa wyższego
(edukacja płatna i bezpłatna, popularne obecnie kierunki studiów i najsilniejsze
W2, U1, K1
uczelnie rosyjskie, Uniwersytety Federalne); uwolnienie dostępu do archiwów i
rozwój rosyjskich badań historycznych; ewolucja priorytetów w polityce państwa w
obszarze nauki; sylwetki ministrów oświaty i nauki we współczesnej Rosji

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

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na min. 80% zajęć; zaliczenie - min. 60% poprawnych
odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy

71 / 237

Great Russian Writers
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.62061a6b8d275.22

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
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Thematic scope of the novels by Fyodor Dostoyevsky and Leo Tolstoy, their reference to mentality and the
problems of the Russian culture; new ways of interpretation.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student know thematic scope of the novels by Fyodor
Dostoyevsky and Leo Tolstoy.

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W09

prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Can apply theoretical methodological tools of cultural
semantics to interpretation of a literarature unit.
EFEKT: Student potraﬁ prowadzić dyskusję
o literaturze rosyjskiej w języku angielskim.

ROS_K1_U04

prezentacja

ROS_K1_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

A student is ready to discuss on the cultural heritage
left by the great Russian writers.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

10

konsultacje

4

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

16

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.

Theoretical and methodological frames of a novel analyses upon the background
of cultural constants. Inﬂuence of biographical facts on the novels content.
Selected problems: family and women;s position, crimes, cultural pathologies,
faces of the evil, hapiness and ways to achieve this, love as a game and love as a
projects. History and litearture: Caucasus and Iran in Tolstoy's writings; Poland in
Dostoyevsky. Selected problems chosen by the students.

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja przedstawiona w czasie zajęć oraz poprowadzenie dyskusji

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1, wystarczająca do czytania literatury pięknej

Sylabusy
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Gender we współczesnej kulturze rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.622f03516d2c8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka),
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z problematyką gender obecną w kulturze rosyjskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student rozumie podstawowe pojęcia obejmujące
problematykę gender.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W07

esej
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W2

Student zna teksty kultury rosyjskiej poruszające
obejmujące problematykę gender.

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W07,
ROS_K1_W09

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować teksty kultury
z perspektywy problematyki gender.

ROS_K1_U03

esej

U2

Student potraﬁ wskazać różnice między wschodnim
i zachodnim postrzeganiem płci kulturowej.

ROS_K1_U03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do nawiązania dialogu w zakresie
kultury rosyjskiej.

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02

esej

K2

Student jest gotów do dalszego kształcenia w zakresie
badań nad kulturą rosyjską.

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02

esej

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie w problematykę gender. Ustalenia terminologiczne.

W1

2.

Gender w kulturze rosyjskiej. Rosja a Zachód.

W1, W2, U2

3.

Polityka płciowa w ZSRR - konteksty kulturowe.

W1, W2, U1

4.

Gender i pierestrojka.

W1, W2, U1, U2

5.

Tożsamość płciowa w epoce transformacji ustrojowej. "Kryzys męskości".

W2, U1, U2, K1

6.

Płeć kulturowa we współczesnej literaturze, ﬁlmie, teatrze, sztukach plastycznych.

W2, U1, U2, K1, K2

7.

Kultura LGBTQ w Rosji.

W2, U1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
grywalizacja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, 80% frekwencja.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Celem zajęć jest przybliżenie problematyki gender w kulturze rosyjskiej.

Sylabusy
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Historia polityczna i gospodarcza współczesnej Białorusi od (1991 roku)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.5cac67db30a96.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią polityczną i gospodarczą niezależnej Białorusi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

współczesną kulturę i problemy społeczne narodów
Europy Wschodniej

ROS_K1_W01

esej

W2

podstawy metodologii nauk społecznych

ROS_K1_W01

esej

Sylabusy
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W3

problemy makroekonomiczne państw obszaru
poradzieckiego

ROS_K1_W01

esej

W4

podstawy prawa karnego, cywilnego, gospodarczego
i ﬁnansowego państw obszaru eurazjatyckiego

ROS_K1_W01

esej

W5

podstawy problematyki samorządu terytorialnego
na obszarze eurazjatyckim

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W05

esej

W6

warunki prowadzenia działalności gospodarczej
na obszarze eurazjatyckim

ROS_K1_W01

esej

W7

realia i wyzwania procesu integracji eurazjatyckiej

ROS_K1_W01

esej

W8

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego
z uwzględnieniem prawa międzynarodowego

ROS_K1_W01

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

podjąć w podstawowym zakresie negocjacje
z partnerem na obszarze eurazjatyckim

ROS_K1_U01

esej

U2

w elementarnym zakresie prognozować zjawiska
gospodarcze, polityczne i społeczne na podstawie
oryginalnych danych pochodzących z obszaru
eurazjatyckiego

ROS_K1_U01

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego kontynuowania eksploracji zagadnień
dotyczących obszaru eurazjatyckiego

ROS_K1_K01

esej

K2

kontynuowania edukacji na poziomie studiów
doktoranckich w zakresie dyscypliny nauk o polityce
i administracji

ROS_K1_K01

esej

K3

aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
i zawodowym jako ekspert z zakresu problematyki
świata eurazjatyckiego

ROS_K1_K01

esej

K4

uczestnictwa w przygotowaniu krajowych
i międzynarodowych projektów społecznych
uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne
i polityczne obszaru eurazjatyckiego

ROS_K1_K01

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

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

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Student zna i rozumie współczesną kulturę i problemy społeczne narodów Rosji,
Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej
Student zna i rozumie podstawy metodologii nauk społecznych
Student zna i rozumie problemy makroekonomiczne państw obszaru
poradzieckiego
Student zna i rozumie podstawy prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i
ﬁnansowego państw obszaru eurazjatyckiego
Student zna i rozumie podstawy problematyki samorządu terytorialnego na
obszarze eurazjatyckim
Student zna i rozumie warunki prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze
eurazjatyckim
Student zna i rozumie realia i wyzwania procesu integracji eurazjatyckiej
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
W1, W2, W3, W4, W5,
przemysłowej i prawa autorskiego z uwzględnieniem prawa międzynarodowego
W6, W7, W8, U1, U2, K1,
Student potraﬁ podjąć w podstawowym zakresie negocjacje z partnerem na
K2, K3, K4
obszarze eurazjatyckim
Student potraﬁ w elementarnym zakresie prognozować zjawiska gospodarcze,
polityczne i społeczne na podstawie oryginalnych danych pochodzących z obszaru
eurazjatyckiego
Student jest gotów do samodzielnego kontynuowania eksploracji zagadnień
dotyczących obszaru eurazjatyckiego
Student jest gotów do kontynuowania edukacji na poziomie studiów doktoranckich
w zakresie dyscypliny nauk o polityce i administracji
Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym
jako ekspert z zakresu problematyki świata eurazjatyckiego
Student jest gotów do uczestnictwa w przygotowaniu krajowych i
międzynarodowych projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne,
ekonomiczne i polityczne obszaru eurazjatyckiego

2.

Student zna i rozumie współczesną kulturę i problemy społeczne narodów Rosji,
Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej
Student zna i rozumie podstawy metodologii nauk społecznych
Student zna i rozumie problemy makroekonomiczne państw obszaru
poradzieckiego
Student zna i rozumie podstawy prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i
ﬁnansowego państw obszaru eurazjatyckiego
Student zna i rozumie podstawy problematyki samorządu terytorialnego na
obszarze eurazjatyckim
Student zna i rozumie warunki prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze
eurazjatyckim
Student zna i rozumie realia i wyzwania procesu integracji eurazjatyckiej
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
W1, W2, W3, W4, W5,
przemysłowej i prawa autorskiego z uwzględnieniem prawa międzynarodowego
W6, W7, W8, U1, U2, K1,
Student potraﬁ podjąć w podstawowym zakresie negocjacje z partnerem na
K2, K3, K4
obszarze eurazjatyckim
Student potraﬁ w elementarnym zakresie prognozować zjawiska gospodarcze,
polityczne i społeczne na podstawie oryginalnych danych pochodzących z obszaru
eurazjatyckiego
Student jest gotów do samodzielnego kontynuowania eksploracji zagadnień
dotyczących obszaru eurazjatyckiego
Student jest gotów do kontynuowania edukacji na poziomie studiów doktoranckich
w zakresie dyscypliny nauk o polityce i administracji
Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym
jako ekspert z zakresu problematyki świata eurazjatyckiego
Student jest gotów do uczestnictwa w przygotowaniu krajowych i
międzynarodowych projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne,
ekonomiczne i polityczne obszaru eurazjatyckiego

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

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Homo (post) sovieticus – portret antropologiczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.6204fb89e69b7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z portretem antropologicznym homo sovieticusa.

C2

Uświadomienie słuchaczom skutków ideologicznego eksperymentu antropologicznego w ZSRR.

C3

Reﬂeksja nad zagadnieniem współczesnego oblicza homo (post) sovieticusa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

82 / 237

W1

Student zna swoiste cechy homo sovieticusa i rozumie
okoliczności powstania nowego typu
antropologicznego człowieka.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W09

esej

W2

Student zna najważniejsze przejawy obecności homo
sovieticusa w rosyjskiej literaturze i kulturze

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W06

esej

W3

student zna specyﬁkę życia społecznego i warunki
polityczne panujące w Związku Radzieckim

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W08,
ROS_K1_W09

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zdeﬁniować i opisać antropologiczny
model człowieka - homo sovieticusa

ROS_K1_U03

esej

U2

Student potraﬁ ocenić długofalowe skutki
ideologicznego i antropologicznego eksperymentu
doby radzieckiej.

ROS_K1_U03

esej

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do analizy zjawisk społecznych
we współczesnej Rosji z uwzględnieniem kontekstu
historycznego i jego wpływu na mentalność Rosjan

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ustalenia terminologiczne. Antropologiczny zarys problemu.

W1, U1

2.

Historyczne i polityczne uwarunkowania mentalności narodu rosyjskiego.

W1, W3, U1

3.

Ideologia marksistowsko-leninowska jako podstawa życia społecznego i
politycznego państwa radzieckiego.

W1, W3, U2

Sylabusy
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4.

Metody formowania homo sovieticusa. Wpływ ideologii na życie człowieka w
ZSRR.

W1, W2, W3, U1, U2

5.

Wychowanie w ZSRR. Rodzina w ideologii komunistycznej.

W1, U1

6.

Kultura jako instrument tworzenia nowego człowieka

W2, W3, U2

7.

Homo sovieticus w rosyjskiej literaturze wolnej

W1, W2, U1, U2

8.

Homo post sovieticus: ewolucja, cechy charakterystyczne, prognozy.

W1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem przystąpienia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na
zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności), aktywność
podczas zajęć (m.in. współuczestnictwo w tworzeniu bloga naukowego).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

Sylabusy
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Ikona w kulturze rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.6204f7b2846e2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z kulturowymi ujęciami fenomenu ikony w dziedzinie rosyjskiej literatury, sztuki malarskiej, ﬁlmowej,
myśli ﬁlozoﬁcznej i religijnej

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 pojęcia kulturowych ujęć
fenomenu ikony

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W06

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ określić założenia antropologiczne
kulturowych ujęć fenomenu ikony

U1

ROS_K1_U02,
ROS_K1_U03

zaliczenie pisemne

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest gotowy do prowadzenia dyskusji
merytorycznej z wykorzystaniem wiedzy o fenomenie
ikony w kulturze rosyjskiej

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

Przygotowanie prac pisemnych

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kulturowe ujęcia fenomenu ikony w dziedzinie rosyjskiej 1. sztuki malarskiej – i w
niektórych przypadkach towarzyszącej jej reﬂeksji ikonologicznej: estetycznej,
ﬁlozoﬁcznej, teologicznej (W. Wasniecow, M. Niestierow, K. Malewicz, W.
Kandynski, M. Skobcowa, J. Reitlinger, G. Krug, M. Sokołowa, Z. Teodor, A.
Sokołow, A. Ławdański); 2. sztuki literackiej (F. Dostojewski, M. Leskow), 3. sztuki
ﬁlmowej (A. Tarkowski); 4. myśli ﬁlozoﬁczno-religijnej (S. Bułgakow, P. Florenski).

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna ocena z pracy pisemnej
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Kulturowe ruchy młodzieżowe w Rosji (XX-XXI w.)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.5cc6f779af249.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z kulturą młodzieżową w ZSRR i Federacji Rosyjskiej.

C2

Omówienie specyﬁki ruchów młodzieżowych w ZSRR.

C3

Wskazanie różnic w rozwoju kultury młodzieżowej Wschodu i Zachodu.

Efekty 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 kulturę młodzieżową w Rosji
(XX-XXI wiek).

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W07,
ROS_K1_W09

zaliczenie pisemne

W2

Student rozumie miejsce i znaczenie nieformalnych
ruchów młodzieżowych w okresie istnienia ZSRR.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W07,
ROS_K1_W09

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ określić cechy ruchów młodzieżowych
w Rosji i w ZSRR.

ROS_K1_U03

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ wskazać cechy dystynktywne kultury
młodzieżowej w Rosji i ZSRR.

ROS_K1_U03

zaliczenie pisemne

ROS_K1_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnej analizy zjawisk
kultury młodzieżowej w Rosji.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

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.

Kwestie terminologiczne: subkultura, kulturowe ruchy młodzieżowe, kontrkultura,
kultura alternatywna, antykultura, „tusowka”.

W1, U1

2.

Uniﬁkacja kultury w latach 1917 – 1953. „Oktiabriata”, organizacje pionierskie i
komsomolskie. Wpływ ideologii i propagandy na
aktywność młodzieży w ZSRR. Obraz członka subkultur radzieckich w oﬁcjalnych
środkach masowego przekazu.

W1

3.

Pierwsze nieformalne ruchy młodzieżowe w ZSRR po 1956 roku.

W1, W2, U1, K1

4.

Kluby Piosenki Autorskiej.

W2, U1, K1

Sylabusy
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5.

"Sistiema” i jej antysystemowy charakter. Nonkonformizm członków „sistiemy”.
Hipisi. Punki. Kultowe zespoły muzyczne radzieckiego undergroundu.

W1, W2, U1

6.

„Nieformały” - charakterystyka innych grup młodzieżowych u schyłku istnienia
ZSRR (motocykliści, kibice piłkarscy, raperzy).

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Upadek ZSRR a zmiany w obrębie ruchów młodzieżowych. Wpływ zachodniej
tradycji na ruchy młodzieżowe („inscenizacja kulturowa”).
Dostęp do światowych mediów. Rola Internetu w procesie funkcjonowania
subkultury (facebook, twitter, vkontaktie).

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Ponowoczesny wymiar subkultur młodzieżowych. Różnice między radzieckimi
„nieformałami” a dzisiejszymi ruchami młodzieży.

W1, W2, U1

9.

Charakterystyka współczesnych grup młodzieżowych w Rosji.

W1, W2, U1, K1

10.

Ruchy młodzieżowe w Rosji i ich wpływ na rosyjską rzeczywistość polityczną i
społeczną.

W1, W2, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do zaliczenia przedmiotu mogą przystąpić studenci z 80% frekwencją na
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

Sylabusy
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Kulturowe podstawy polskiej rusofobii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.6204f57624761.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie kulturowych i historycznych podstaw polskiej rusofobii w porównaniu z rusofobią brytyjska,
amerykańska i rosyjską.

Efekty 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

Kulturowe uwarunkowania polskiej rusofobii.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W03,
ROS_K1_W05,
ROS_K1_W08,
ROS_K1_W09

zaliczenie ustne

ROS_K1_U03,
ROS_K1_U04

zaliczenie ustne

ROS_K1_K02,
ROS_K1_K03

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Z pozycji znajomości uwarunkowań polskiej rusofobii
jest w stanie obiektywnie ocenić podłoże konﬂiktów
polsko-rosyjskich i zapobiegać różnego rodzaju
niekorzystnym sytuacjom.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Umiejętność rozładowań konﬂiktowych sytuacji.
Możliwość zajęcia właściwej pozycji w negocjacjach
i innego rodzaju spotkaniach z Rosjanami.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

1.

Treści programowe
I Deﬁnicje terminu "rusofobia".
II Geneza i różnice w sposobie rozumienia i deﬁniowania:
1. człowieka
2. historii
3. państwa
4. wolności
5. misji historycznej.
II Przykłady odmiennej interpretacji wydarzeń historycznych w Rosji i Polsce.
Podłoże kulturowe.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

W1, U1, K1

III Rusofobia kształtowana przez polska literaturę od XVI w.
IV Przykłady błędnych i poprawnych interpretacji zjawiska polskiej rusofobii.
V Kulturowe i historyczne podłoże brytyjskiej i amerykańskiej rusofobii.

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

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
odpowiedź na dwa pytania związane z treścią zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Kobieta w kulturze rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.5cc6f7783b24d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Opanowanie wiedzy na temat historii życia oraz roli kobiet w państwie rosyjskim od czasów pogańskich do końca
XIX stulecia

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 życia kobiet w państwie rosyjskim
od czasów pogańskich do końca XIX stulecia

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W07,
ROS_K1_W09

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

określić rolę kobiet w przestrzeni domowej (matka
i żona) oraz w życiu publicznym w różnych epokach
historycznych

ROS_K1_U03

zaliczenie pisemne

ROS_K1_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego samodzielnego kształcenia zmierzającego
do udoskonalenia wiedzy z zakresu tematyki kobiecej
w Rosji

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

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.

Życie kobiet na Rusi w okresie pogańskim („Powieść minionych lat”) a) Sposoby zawierania i rozwiązywania małżeństwa,
b) Problem wielożeństwa,
c) Wizerunek księżnej Olgi

W1, U1

2.

Prawa kobiet w okresie chrześcijańskim („Ustaw Jarosława”)
a) Warunki zawarcia i rozwiązania małżeństwa
b) Pozycja kobiety w rodzinie
c) Etapy zawierania małżeństwa

W1, U1

3.

Kobieta w okresie niewoli mongolskiej - literatura o „złych żonach”

W1, U1

4.

Prawa kobiet i ich pozycja w staroruskiej rodzinie - wzorzec domostroju, system
teremowy i jego obalenie

W1, U1

5.

Obraz kobiety na tle transformacji kulturowych XVII wieku

W1, U1

6.

Wychowanie i edukacja domowa kobiet w XVIII wieku
b) Rola mamki, niani i guwernantki w wychowaniu szlachcianki
c) Wychowanie i edukacja stołecznej szlachcianki
d) Rola języka francuskiego w edukacji
e) Wychowanie i edukacja prowincjonalnej szlachcianki

W1, U1

Sylabusy
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7.

Wychowanie i edukacja instytutowa kobiet w XVIII- I połowie XIX wieku
a) Porządek instytutowy
b) Obyczaje instytutowe
c) System kształcenia

W1, U1

8.

Małżeństwo i rozwód w XVIII-pierwszej połowie XIX wieku
a) Warunki zawarcia i rozwiązania małżeństwa
b) Filary małżeństwa
c) Warunki udzielania rozwodów

W1, U1, K1

9.

Kultura balu i teatralizacja życia codziennego kobiet
a) Etykieta balu
b) Szlachcianka w Tabeli rang

W1, U1, K1

10.

Nowe tendencje w rosyjskiej modzie XVIII-pierwszej połowy XIX wieku

W1, U1

11.

Kobiety I połowy XIX wieku
a) Działalność dekabrystek
b) Kobiece salony literackie

W1, U1

12.

Kobiety II połowy XIX wieku (okres Wielkich Reform):
Początki feminizmu w Rosji

W1, U1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie w formie testu pisemnego w wyznaczonym terminie w czasie
zaliczenie pisemne sesji egzaminacyjnej. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie
60% punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Kultura "Srebrnego wieku" w Rosji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.5cc6f7788d7cb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z kulturowym bogactwem Srebrnego wieku w Rosji w jego
wielowymiarowych aspektach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student rozumie znaczenie i kulturową swoistość
epoki "Srebrnego wieku" w Rosji.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W05,
ROS_K1_W06,
ROS_K1_W07,
ROS_K1_W09

W2

Student ma wiedzę o ideach ﬁlozoﬁcznych,
artystycznych, religijnych, które określiły oblicze
epoki.

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W04,
ROS_K1_W05,
ROS_K1_W09

Dyskusja,
referat/prezentacja,
egzamin ustny

Student zna zjawiska charakterystyczne dla życia
ideowego, artystycznego, społecznego epoki.

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W04,
ROS_K1_W05,
ROS_K1_W06,
ROS_K1_W09

Dyskusja,
referat/prezentacja,
egzamin ustny

ROS_K1_U03

Dyskusja,
referat/prezentacja,
egzamin ustny

ROS_K1_K02

Dyskusja,
referat/prezentacja,
egzamin ustny

W3

Dyskusja,
referat/prezentacja,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować, krytycznie ocenić
i wykorzystać polskie i obcojęzyczne źródła
i opracowania dotyczące problematyki kursu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma świadomość wieloaspektowości
studiowanej problematyki, wskazującej na potrzebę
pogłębionych studiów.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie referatu

10

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.

"Srebrny wiek" w historii kultury rosyjskiej. Granice chronologiczne epoki.

W1, W2, W3, U1

Sylabusy
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2.

Inspiracje ideami Platona, A. Schopenhauera, F. Nietzschego, W. Sołowjowa.

W1, W2, W3, K1

3.

Życiotwórczość (жизнетворчeство) - idea i jej realizacja.

W1, W2, W3, U1, K1

4.

Poszukiwania i debaty religijno-ﬁlozoﬁczne. Znaczenie tomu "Drogowskazy"
("Вехи").

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Spotkania religijno-ﬁlozoﬁczne w Petersburgu. Działalność Towarzystwa ReligijnoFilozoﬁcznego (Petersburg) i Towarzystwa Religijno-Filozoﬁcznego im W.
Sołowjowa (Moskwa). Bogoiskatielstwo.

W1, W2, W3, K1

6.

Myśl ﬁlozoﬁczna P. Floreńskiego, M. Bierdiajewa, W. Rozanowa, L. Szestowa

W2, W3, U1

7.

Estetyczne orientacje i szkoły znamienne dla epoki (dekadentyzm, symbolizm
akmeizm, futuryzm, imażynizm).

W1, W2, W3, U1, K1

8.

Nowatorstwo ideowo-artystyczne twórczości D. Mierieżkowskiego, W. Iwanowa, A.
Błoka, O. Madelsztama, W. Chlebnikowa, S. Jesienina.

W2, W3, U1, K1

9.

Koncepcje muzyki i teatru w twórczości przedstawicieli "Srebrnego wieku".
Inspiracje ideami A. Wagnera, A. Skriabina i M. Čiurlionisa. Idea syntezy sztuk.
Balet.

W1, W2, W3, U1, K1

10.

Malarstwo. Artyści z kręgu "Świata Sztuki" ["Мир искусства"]. Artyści awangardy.

W1, W2, W3, U1, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
Dyskusja, referat/prezentacja,
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest: a) obecność i
aktywność na zajęciach (dopuszczalne są trzy
nieobecności, b) wystąpienie z referatem/prezentacją,
c) egzamin ustny
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Latynizacja kultury ruskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.5cc6f7781fc49.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historycznymi warunkami konwersji ruskiej kultury prawosławnej w Rzeczypospolitej.

Efekty 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

K1_W01 student zna i rozumie przemiany historyczne
prowadzące do powstania i rozwoju ruskiej kultury
ukraińskiej (S) K1_W03 student zna i rozumie zasady
funkcjonowania społeczeństwa ruskiego oraz
instytucje życia społecznego i kulturowego Rusi (S, H)
K1_W06 student zna i rozumie genezę i przebieg
historycznych i aktualnych procesów społecznych,
politycznych i kulturowych na Rusi (S,H)

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W03,
ROS_K1_W04

zaliczenie ustne

ROS_K1_U03

zaliczenie ustne

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

K1_U01 student potraﬁ dostrzegać skomplikowane
procesy zmian społecznych i kulturowych na Rusi
na przestrzeni wieków (S,H)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K1_K01 student gotów jest do odegrania istotnej roli
w życiu społecznym poprzez krytyczną analizę
i wdrażanie nabytej w toku studiów wiedzy
i umiejętności (S)

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

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.

Przemiany cywilizacyjne na Rusi polskiej i litewskiej w Rzeczypospolitej w XIV XVII w. Okoliczności wprowadzenia tzw. unii brzeskiej. Znaczenie czynnika
politycznego. Rola jezuitów w transformacji kultury prawosławnej w
Rzeczypospolitej. Konﬂikt unickiej hierarchii z prawosławnym klerem i wiernymi.
Kulturowe następstwa tego konﬂiktu. Rola klasztorów. Latynizacja prawosławnego
szkolnictwa i literatury. Rola grekokatolicyzmu w kształtowaniu separatyzmu
ukraińskiego. Wpływ zlatynizowanej kultury kijowskiej na przemiany kultury
moskiewskiej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
odpowiedź na dwa pytania związane z treścią zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Miasto w kulturze rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.5cc03426e4e12.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi aspektami postrzegania miasta w kulturze rosyjskiej od okresu
staroruskiego do współczesności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student ma wiedzę o roli miasta w kulturze rosyjskiej

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02

Dyskusja, egzamin ustny
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W2

student ma świadomość wzajemnej zależności
przemian społecznych i kulturowych
z funkcjonowaniem miast rosyjskich.

ROS_K1_W01

Dyskusja, egzamin ustny

W3

student ma wiedzę o najważniejszych aspektach
kulturowego obrazu rosyjskiego miasta

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02

Dyskusja, egzamin ustny

ROS_K1_U01,
ROS_K1_U03

Dyskusja, egzamin ustny

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02

Dyskusja, egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student umie wskazać najważniejsze aspekty zmiany
charakteru miast rosyjskich w historii i ich
odzwierciedlenia w kulturze.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student ma świadomość znaczenia wartości
kulturowych i potrzeby ochrony dziedzictwa
kulturowego.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie referatu

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.

Miasto staroruskie i jego mieszkańcy.

W1, W2, W3, U1

2.

Rosyjskie stolice. Moskiewsko-petersburskie antynomie.

W2, W3, U1

3.

Rosyjska metropolia vs. miasto prowincjonalne.

W1, W3, U1, K1

4.

Miasta syberyjskie. Od ostrogu do miasta-utopii.

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Rosyjski styl w architekturze.

W1, W3, U1, K1

6.

Ideologiczny wymiar radzieckich przestrzeni miejskich. Miasto jako instrument
władzy.

W1, W2, U1

7.

Społeczny i kulturowy wymiar postradzieckich przemian przestrzeni miejskich.
„Monogoroda”.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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8.

Teksty miejskie w kulturze rosyjskiej.

W1, W2, W3, U1, K1

9.

Moskwa i Petersburg jako teksty kultury.

W1, W2, W3, U1, K1

10.

Rosyjskie postrzeganie miast zachodnich (Rzym, Wenecja, Warszawa, Berlin,
Paryż, Nowy Jork).

W1, U1, K1

11.

Literackie wizerunki miasta w twórczości Aleksandra Puszkina, Mikołaja Gogola,
Fiodora Dostojewskiego, Andrieja Biełego, Lwa Tołstoja. Miasto we współczesnej
prozie rosyjskiej.

W2, W3, U1, K1

12.

Obraz miasta w malarstwie rosyjskim.

W1, W2, W3, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach
Dyskusja, egzamin ustny (dopuszczalne są 3 nieobecności) oraz pozytywna ocena z egzaminu
ustnego.

104 / 237

Nowy Rosjanin (reportaż, beletrystyka, ﬁlm)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.6204d97a0ﬀf2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie słuchaczom problemów, z którymi zmierzyła się Rosja w połowie l. 90. XX wieku

C2

Zapoznanie studentów z wizerunkiem Nowego Rosjanina (ewolucja pojęcia)

C3

Zapoznanie studenta z obrazem Nowego Rosjanina odzwierciedlonym w kulturze

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student zna i rozumie sytuację społeczno-polityczną
Rosji po transformacji ustrojowej

W1

ROS_K1_W01

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

ROS_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

ROS_K1_K01

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ określić obraz Nowego Rosjanina
w kulturze

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do publicznej debaty związanej
z wizerunkiem Nowego Rosjanina

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

analiza badań i sprawozdań

30

analiza i przygotowanie danych

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.

Nowy Rosjanin jako specyﬁczna kategoria antropologiczna

W1

2.

Nowy Rosjanin vs oligarcha

W1, U1

3.

Ewolucja Nowego Rosjanina (partyjni aktywiści, "przypadkowi szczęściarze",
urzędnicy, pracownicy struktur siłowych KGB, przedstawiciele inteligencji z
wyższym wykształceniem, stopniami i tytułami naukowymi, maklerzy giełdowi

W1, U1

4.

Nowy Rosjanin w ﬁlmie fabularnym i dokumentalnym, w reportażu i beletrystyce

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie ustne (rozmowa)
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach. Ogólna orientacja w przemianach społeczno-gospodarczych Rosji po upadku ZSRR

Sylabusy
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Najnowsza literatura rosyjska a najnowsza literatura polska (studium
komparatystyczne)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.6204d92c1843c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z sytuacją literatury współczesnej na terenie polskim i rosyjskim

C2

Uświadomienie słuchaczom zależności między beletrystyką a życiem społeczno-politycznym Polski i Rosji

C3

Przekazanie wiedzy o przenikaniu się wątków i motywów obu literatur

C4

Przekazanie wiedzy o tym, jak analizować i interpretować literaturę pod względem komparatystycznym

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:
Student zna i rozumie cechy wspólne i różnice
pomiędzy literaturą polską i rosyjską

W1

ROS_K1_W09

zaliczenie na ocenę

ROS_K1_U02

zaliczenie na ocenę

ROS_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ analizować i interpretować utwory
beletrystyczne literatury polskiej i rosyjskiej

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do przekazania wiedzy
o oryginalności obu literatur

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

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.

Najnowsze nurty i tendencje w literaturze polskiej i rosyjskiej

K1

2.

Polska i rosyjska proza kobieca (M. Dzido, G. Plebanek, Manuela Gretkowska - L.
Pietruszewska, L. Ulicka, M. Arbatowa

W1

3.

Proza postpamięciowa; utwory współczesnych pisarzy emigracyjnych; kryminał;
antyutopia; science ﬁction czy rzeczywistość? - rozważania o sztucznej
inteligencji, powieść obyczajowa. Przedstawione zagadnienia w odniesieniu do
obu literatur

U1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie ustne (rozmowa)
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach. Podstawy znajomości o beletrystyce

Sylabusy
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Psychologiczne wątki i motywy we współczesnym ﬁlmie i w literaturze
rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.6204d9cc41902.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy o pożytku analizowania tekstów kultury z wykorzystaniem badań psychologicznych

C2

zapoznanie słuchaczy z dziełami literackimi i ﬁlmowymi zawierającymi wątki i motywy psychologiczne

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z psychologicznym oglądem tekstów kultury

C4

Przekazanie studentom wiedzy o metodach psychologicznych w utworach literackich i ﬁlmowych

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 sens wprowadzenia badań
psychologicznych do procesu naukowego w nauce
o literaturze i sztuce

ROS_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Student potraﬁ dokonać samodzielnej analizy
i interpretacji beletrystyki i ﬁlmów z wykorzystaniem
dokonań psychologicznych

ROS_K1_W02

zaliczenie na ocenę

ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

ROS_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać wątki psychologiczne
we współczesnej literaturze i ﬁlmie rosyjskim

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do prowadzenia dyskusji na temat
powiązań tekstów kultury z psychologią

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie opisu i interpretacji okazów

30

przeprowadzenie badań literaturowych

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.

Związek pomiędzy literaturą, ﬁlmem a psychologią

W1

2.

Przeżycia wewnętrzne bohaterów literackich i ﬁlmowych traktowanych jako
koherentne osobowości

U1

3.

Emocje, przeżycia i uczucia we współczesnych tekstach kultury. Dobrostan i
dyskomfort. Różne rodzaje miłości. Patologie społeczne odzwierciedlające się w
mechanizmach zachowania ludzi. Rola relacji interpersonalnych. Rodzina jako
źródło kształtowania się osobowości.

W2

4.

Analiza i interpretacja tekstów kultury w oparciu o psychologię

K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie ustne (rozmowa)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach. Umiejętność wykazania użyteczności badań psychologicznych w literaturoznawstwie i
ﬁlmoznawstwie

Sylabusy
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Rosyjskie sekty i herezje
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.5cc6f778a8f0a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnorodnością typów i form nieortodoksyjnej aktywności religijnej
Rosjan od czasów staroruskich do współczesności w kontekście ewolucji kultury rosyjskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student ma wiedzę o typach sekt rosyjskich.

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W04,
ROS_K1_W09

Referat, dyskusja,
egzamin ustny
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W2

Student zna doktrynalne założenia najważniejszych
sekt i ich społeczne postrzeganie.

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W04,
ROS_K1_W09

Referat, dyskusja,
egzamin ustny

W3

Student rozumie zależności między kulturą, życiem
społecznym, mentalnością i funkcjonowaniem sekt
rosyjskich.

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W04,
ROS_K1_W09

Referat, dyskusja,
egzamin ustny

ROS_K1_U03

Referat, dyskusja,
egzamin ustny

ROS_K1_K02

Referat, dyskusja,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować materiały i opracowania
dotyczące sekt rosyjskich, korzystając ze źródeł
polskich i obcojęzycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma świadomość znaczenia tolerancji religijnej
i poszanowania godności człowieka.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie referatu

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.

Typologie sekt rosyjskich. Wyznaczniki podziału na sekty mistyczne i
racjonalistyczne.

W1, U1

2.

Sekty działające w okresie staroruskim i herezje głoszone w tym czasie (bogomili,
strigolnicy, judaizanci)

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Epoka nowożytna - modernizacja państwa i kryzys oﬁcjalnej Cerkwi jako przyczyny
W2, W3, U1
pojawiania się nowych sekt.

4.

Charakterystyka doktryny i form doświadczenia religijnego wybranych sekt
działających od 17 wieku (bezpopowcy, ﬁlipowcy, bieguny, chłyści, skopcy,
duchoborcy, mołokanie, niemolacy, tołstojowcy).

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Sekty jako źródło inspiracji rosyjskich myślicieli i artystów epoki modernizmu.
Sekty tworzone na początku XX wieku.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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6.

Imiasławije, oskarżenia o. Siergieja Bułgakowa o heretycki charakter koncepcji
soﬁolоgii.

W1, W3, U1

7.

Sekty w czasach radzieckich.

W1, W3, U1

8.

Sekty o nierosyjskiej prowieniencji, działające na terenie Federacji Rosyjskiej.

W1, W3, U1

9.

Nowe sekty rosyjskie (wissarionowcy, białe bractwo, iwanowcy, INNeni).

W1, W3, U1

10.

Neopogaństwo w Rosji współczesnej.

W1, W2, W3, U1, K1

11.

Formy przeciwdziałania aktywności sekt ze strony Cerkwi i państwa.

W1, W2, W3, U1, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest: a) obecność i aktywność
na zajęciach (dopuszczalne są 3 nieobecności); b)
Referat, dyskusja, egzamin ustny
wygłoszenie referatu/ przedstawienie prezentacji; c)
egzamin ustny.
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Rosyjskie ciało/ Russian Body
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.62065f9197fad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest reﬂeksja nad swoistymi dla kultury rosyjskiej sposobami postrzegania ciała i utrwalonymi
praktykami, zwyczajami i rytuałami znamionującymi rosyjską kulturowa adaptację cielesności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student zna swoiste przejawy rosyjskiego
postrzegania cielesności.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W04,
ROS_K1_W07

zaliczenie ustne,
prezentacja

W2

Student jest świadom zmieniających się norm
intymności w ewolucji kultury rosyjskiej.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W04,
ROS_K1_W07,
ROS_K1_W09

zaliczenie ustne

W3

Student zna charakterystyczne dla poszczególnych
epok w historii kultury rosyjskiej manifestacje wrażeń
zmysłowych.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W04,
ROS_K1_W07

zaliczenie ustne,
prezentacja

ROS_K1_U03

zaliczenie ustne,
prezentacja

ROS_K1_K02

zaliczenie ustne,
prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student umie scharakteyzować w ogólnym zarysie
główne cechy rosyjskiego postrzegania cielesności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pogłębiania wiedzy na temat
utrwalonych w kulturze rosyjskiej aspektów cielności.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

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.

Prawosławna teologia ciała.

W1, W2, W3, U1

2.

Narodziny i śmierć w rosyjskich praktykach kulturowych.

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Rosyjski Thanatos.

W1, W2, W3, U1, K1

4.

Rosyjski Eros.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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5.

Ewolucja rosyjskich norm intymności. Rosyjskie postrzeganie prywatności.

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Język ciała w kulturze rosyjskiej.

W1, W3, U1, K1

7.

Prostytucja jako zjawisko społeczne. Motyw upadłej kobiety w literaturze
rosyjskiej. Postrzeganie aborcji.

W1, W2, W3, U1

8.

Kulturowo zderminowane postrzeganie ciała młodego, ciała chorego, ciała
starego.

W1, W2, W3, U1, K1

9.

Ewolucja podejścia do higieny. Łaźnia ("bania") jako rosyjski temat kulturowy.

W1, W3, K1

10.

Wrażenia zmysłowe i emocje uksztłtowane przez kulturę rosyjską.

W1, W2, W3, U1, K1

11.

Ciało jako temat literatury i sztuk wizualnych w Rosji.

W1, W3, U1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach
(dopuszczalne są 3 nieobecności),udział w dyskusjach,
zaliczenie ustne, prezentacja
przygotowanie 10 minutowej prezentacji, pozytywny wynik
końcowego kolokwium.
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Reportaż i korespondencja z Rosji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.1100.5cc6f7776d11f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wykształcenie umiejętności związanych z przygotowaniem reportażu i korespondencji. Wstępne przygotowanie
do zawodu korespondenta i reportera.

Efekty 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 strukturę korespondencji i reportażu,
wyróżniki gatunkowe. Student analizuje różne formy
reportażu ( prasowy, literacki, telewizyjny, radiowy),
wskazuje na ich atuty i słabości.

ROS_K1_W10

zaliczenie pisemne

ROS_K1_U02

zaliczenie pisemne

ROS_K1_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student doskonaleni umiejętność analizy tekstu
dziennikarskiego, zna zasady selekcji materiału
dziennikarskiego (gatekeeping i agenda setting).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnie zorganizować materiały
do przygotowania reportażu i ma świadomość
konsekwencji kształtowania opinii o innym narodzie

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 egzaminu

10

analiza problemu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Wyznaczniki prasowości i literackości. Rodzaje i gatunki dziennikarskie – rodzaj
informacyjny, publicystyczny, grupa gatunków pogranicznych. Reportaż i jego
odmiany.

W1

2.

Specyﬁka korespondencji. Stylistyka gatunku i jego struktura.

W1

3.

Warsztat reportera - techniki gromadzenia materiałów.

U1

4.

Językowy obraz świata – sposoby kreowania świata w różnych typach reportażu.
Analiza językowa wybranych przekazów medialnych.

W1

5.

Etyka wypowiedzi dziennikarskiej. Analiza tekstów prasowych i literackich w tym
zakresie.

K1

Sylabusy
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Sylwetki polskich reporterów akredytowanych w Rosji lub współpracujących z
polskimi tytułami prasowymi

6.

K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność plus pozytywne zaliczenie testu pisemnego pod koniec
semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Rosyjska polityka historyczna i kultura pamięci
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.1100.5cc6f77711102.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

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

Student zna pojęcia polityki historycznej, kultury
pamięci i historiograﬁi pamięci.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W2

Student jest świadom intencjonalności przekazu
historycznego oraz podatności narracji historycznej
na manipulację.

ROS_K1_W07,
ROS_K1_W08,
ROS_K1_W09,
ROS_K1_W10

zaliczenie na ocenę

ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

Student potraﬁ rozpoznać polityczne podłoże przekazu
historycznego.
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U2

Student potraﬁ zidentyﬁkować zakres rosyjskiej
polityki historycznej.

ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

Student potraﬁ wskazać sposoby obchodzenia się
z przeszłością w przestrzeni kultury rosyjskiej.

ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U4

Student jest świadom sposobów przedstawiania,
upamiętniania oraz kreowania pamięci zbiorowej
w kulturze rosyjskiej.

ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

Student jest gotów zgłębiać wiedzę na temat rosyjskiej
ROS_K1_K02,
polityki historycznej i kultury pamięci oraz krytycznie
ROS_K1_K03
się do niej odnosić.

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

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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.

Polityka historyczna, kultura pamięci, historyczna narracja, historiograﬁa pamięci.

W1

2.

Podatność sposobów przedstawienia przeszłości na wpływy polityczne.
Manipulacja pamięcią zbiorową. Integracyjny charakter przekazu historycznego.
Instytucjonalizacja pamięci.

W2, U1

3.

Wyjątkowość kultury rosyjskiej na tle słowiańskiej jedności. Dyskusje na temat
etnogenezy Słowian.

U1, U2

4.

Wielkie tematy rosyjskiej polityki historycznej do 1917 r.

U2, U3, U4

5.

Pamięć o Rewolucji Bolszewickiej i państwie radzieckim. Komunizm i
internacjonalizm.

U1, U2, U3, U4

6.

II wojna światowa a Wielka Wojna Ojczyźniana. Faszyzm i nazizm.

U1, U2, U3, U4

7.

Blokada Leningradu - pamięć współczesnego pokolenia.

U1, U2, U3, U4

8.

Pozostałe konﬂikty zbrojne okresu radzieckiego.

U1, U2, U3, U4

Sylabusy
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9.

Stalinizm, kult jednostki, destalinizacja i totalitaryzm.

U1, U2, U3, U4

10.

Pieriestrojka, samostanowienie narodów i rozpad ZSRR. Tendencje nostalgiczne w
kulturze rosyjskiej.

U1, U2, U3, U4

11.

Rosja w XXI w. - perspektywa insidera i outsidera.

W2, U1, U2, U3, U4, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach. Pozytywna ocena z pisemnego testu
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Rosyjska pamięć/Russian Memory
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.62065f4a50aa3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z swoistymi formami i determinantami pamięci pokoleniowej, kulturowej
i historycznej w różnych epokach historii kultury rosyjskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna specyﬁkę form i czynników kształtujących
rosyjską pamięć pokoleniową, kulturową i polityczną

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W08,
ROS_K1_W09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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W2

Student zna współczesne cele rosyjskiej polityki
historycznej.

ROS_K1_W08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

ROS_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać cechy charakterystyczne
rosyjskiej pamięci kulturowej i społecznej w ich
historycznej ewolucji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do dyskusji na temat znaczenia
pamięci dla tożsamości osobniczej i kulturowej.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie referatu

20

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kluczowe pojęcia: pamięć pokoleniowa, pamięć kulturowa, pamięć historyczna,
postpamięć, polityka pamięci, polityka historyczna.

W1, U1, K1

2.

Pamięć w nauczaniu Kościoła prawosławnego.

W1, K1

3.

Pamięć pokoleniowa w Rosji.

W1, U1, K1

4.

Problem pamięci kulturowej i tradycji wobec kryzysów cywilizacyjno-politycznych
(reforma Piotra I, przewrót bolszewicki, rozpapd ZSRR).

W1, U1, K1

5.

"Пушкин это наше все" - obchody rocznic puszkinowskich w Rosji carskiej i w
ZSRR jako manifestacje polityki pamięci.

W1, W2, U1, K1

6.

Pamięć jako temat kulturowy rosyjskiego modernizmu.

W1, U1, K1

7.

Pamięć i tożsamość kulturowa emigrantów rosyjskich.

W1, U1, K1

8.

Postradziecka nostalgia.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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9.

Narracja historyczna we współczesnych rosyjskich podręcznikach szkolnych.

W1, W2, U1

10.

Temat pamięci we współczesnej literaturze rosyjskiej (M. Stiepanowa, S.
Lebiediew).

W1, W2, U1

11.

Rosyjskie nekropolie i kompleksy memorialne jako miejsca pamięci i formy
konstruowania pamięci kulturowej i politycznej.

W1, W2, U1, K1

12.

Działalność Towarzystwa "Memoriał".

W1, W2, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 3 nieobecności)
prezentacja, zaliczenie ustne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Rosyjska dyplomacja w zarysie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.12B0.5cac67da164ﬀ.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem konwersatorium jest przybliżenie podstawowych informacji związanych z funkcjonowaniem rosyjskiej
dyplomacji. Student, poznając w trakcie zajęć historię oraz ewolucję rosyjskiej służby dyplomatycznej, a także jej
strukturę, podstawowe akty prawne oraz tradycje ministerstwa odpowiedzialnego za relacje zewnętrzne,
powinien poprawnie analizować i interpretować informacje dotyczące współczesnej polityki zagranicznej 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

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
Student posiada wiedzę na temat dyplomacji rosyjskiej ROS_K1_W03,
ROS_K1_W08,
w aspekcie historycznym i geopolitycznym
ROS_K1_W09,
ROS_K1_W11

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W03,
ROS_K1_W08,
ROS_K1_W09,
ROS_K1_W11

zaliczenie pisemne,
prezentacja

ROS_K1_U01,
ROS_K1_U02,
ROS_K1_U03,
ROS_K1_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02,
ROS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Student posiada wiedzę na temat struktury
organizacyjnej, funkcjonowania i głównych zadań
rosyjskiej służby dyplomatycznej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student rozumie bieżące wydarzenia zachodzące
w polityce zagranicznej Rosji w szerszej perspektywie
historycznej, geopolitycznej i kulturowej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dokonać krytycznej interpretacji informacji
dotyczących aktywności rosyjskiej służby
dyplomatycznej

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

15

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.

Historia rosyjskiej dyplomacji.

W1, W2, U1, K1

2.

Посольский приказ.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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3.

Коллегия иностранных дел.

W1, W2, U1, K1

4.

Министерство иностранных дел Российской империи.

W1, W2, U1, K1

5.

Народный комиссариат по иностранным делам РСФСР.

W1, W2, U1, K1

6.

Народный комиссариат иностранных дел СССР.

W1, W2, U1, K1

7.

Министерство иностранных дел СССР.

W1, W2, U1, K1

8.

Министерство иностранных дел Российской Федерации.

W1, W2, U1, K1

9.

Struktura i organizacyjna.

W1, W2, U1, K1

10.

Czołowi dyplomaci.

W1, W2, U1, K1

11.

Główne kierunki aktywności międzynarodowej.

W1, W2, U1, K1

12.

Dyplomacja rosyjska we współczesnym świcie.

W1, W2, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywny udział w zajęciach. Uzyskanie
pozytywnego wyniku z testu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Rosyjska propaganda medialna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.62062c8eb202e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest analiza rosyjskiej propagandy medialnej w wymiarze teoretycznym i praktycznym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach
systemu kultury mediów i propagandy medialnej.
Student zna różnicę pomiędzy propagandą białą, szarą
i czarną. Student zna przesłanki skuteczności
propagandy.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W07,
ROS_K1_W08,
ROS_K1_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ odróżniać rodzaje propagandy,
manipulację od perswazji. Potraﬁ podać techniki
i metody propagandy w mediach.

ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ wskazać przykłady działań
dezinformacyjnych w mediach

ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

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.

Deﬁnicje pojęć - propaganda, manipulacja, dezinformacja. Historia propagandy w
Rosji i na świecie. Propaganda faszytowska i nazistowska. Rola propagandy w
relacjach międzynarodowych. Rola mediów w upowszechnianiu propagandy.
System polityczny a system medialny (na przykładzie Rosji).

W1, U1

2.

Teorie wpływu mediów na społeczeństwo. Rozpoznawanie propagandy medialnej.
Wojna informacyjno-psychologiczna w mediach. Bezpieczeństwo informacyjne.
Media jako uczestnicy konﬂiktów zbrojnych. Populizm w mediach.

W1, U1, U2

3.

Media społecznościowe w walce informacyjnej. Znaczenie dziennikarstwa
obywatelskiego w kontekście dyskursu politycznego. Fake news. Trolling.
Postprawda. Deepfake. Narzędzia do zwalczania cyberprzestęczości.

W1, U1, U2

4.

Standardy rzetelności i etyki dziennikarskiej. Granice propagandy medialnej.

W1, U1, U2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, test opisowy
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Russian Culture of the 19th Century
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.62062e472e9da.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 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Students knows the most immportant phenomena of the 19th century Russian culture.

Efekty 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 knows the basic mechnisms of the cultural
development, understands the speciﬁcity of the
Russian cultural phenomenon from 1801 till 1917 and
their interconnections. STUDENT ZNA ANGIELSKIE
OKREŚLENIA NA FENOMENY ROSYJSKIEJ KULTURY

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W07,
ROS_K1_W09

prezentacja

ROS_K1_U04

prezentacja

ROS_K1_K02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student can ananlyse and interpret cultural texts
(both literature and behavioural patterns, everyday
conducts, architectural items, etc.) STUDENT POTRAFI
PRZYGOTOWAĆ PROJEKT/PREZENTACJĘ W JĘZYKU
ANGIELSKIM ORAZ PRZEDSTAWIĆ JĄ SZERSZEMU
GRONU

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student is ready to undertake discussion on selected
phenomenon of the 19th century Russian culture and
the mechanism ot its decelopment. STUDENT JEST
GOTÓW DO WŁĄCZENIA SIĘ W DYSKUSJĘ W JĘZYKU
ANGIELSKIM

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

10

konsultacje

4

przygotowanie do zajęć

36

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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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Culture of the Russian noble layer: between Europeization and traditional cultural
patterns (Evgenij Oniegin). Phillars of the Russian culture (Jegorow). Decembrism
as a culture-creating factor: agents, ideas, actions. 'The woe from the wit' by
Gryoedov. Transformation of the basic notions: 'nation', 'freedom', 'fatherland'.
Russia and the Caucasus: literature pictures, transfer of knowledge and ideas.
Two conceptions of the Russian culture: the Slavophiles and the Occidentalists.
Terror as a cultural phenomenon. Moscow and Petersburg as two faces of Russia.
Spilt in the culture and its reﬂections in literature: 'the devils', 'the underground'.
Oncoming apocalypsis and its inﬂuence on the cultural representations of Russia:
Vasily Rozanov. Systemic approaches: Konstatny Leontyev's and Nicolay
Danilevski's concepts. Culture and women: eminent women and their literary
images. The "Silver Age": dimensions of revolution. Esoteric societies and new
religion concepts - in the search of 'ideal human'. 'False prophets': between
Helena Blavatskaya and Grigorij Rasputin - defence mechanism of the culture in
the face of catastrophe. The system's explosion: revolution and its output.

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, udział w dyskusjach na podstawie lektur,
przedstawienie prezentacji i poprowadzenie dyskusji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Sylabusy
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Społeczna doktryna Kościoła Prawosławnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.6205078662211.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem niniejszych zajęć jest zapoznanie studentów z doktryną i działalnością społeczną kościoła prawosławnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student zna historyczną ewolucję myśli
chrześcijańskiej i jej wpływ na kulturę europejską
w aspekcie polityczno-prawnym, a zwłaszcza związek
polityki i moralności.

ROS_K1_W04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

138 / 237

W2

Student zna i potraﬁ świadomie operować pojęciami
z zakresu doktryny społeczno-politycznej Kościoła
prawosławnego.

ROS_K1_W04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

ROS_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

ROS_K1_K02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ identyﬁkować i krytycznie oceniać
założenia doktrynalne leżące u podstaw instytucji
życia politycznego i programów ugrupowań
politycznych odwołujących się do nauczania
społecznego Kościoła.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student posiada postawę otwartą i dialogiczną wobec
wieloznaczności rozumienia prawdy przy
jednoczesnym zdyscyplinowaniu poznawczym, a także
postawę ostrożności w wartościowaniu wobec zarówno
dogmatyzmu, jak i relatywizmu poznawczego.
Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia w zakresie
naukowego dociekania.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie. Wybrane zagadnienia z historii Kościoła.

W1, W2, U1, K1

2.

Kościelność państwowa. Kościół w przedrewolucyjnym modelu relacji ze
społeczeństwem i państwem. Spór o Kościół: zmiany, zachodzącе w relacji między
Kościołem a państwem na początku XX wieku.

W1, W2, U1, K1

3.

Historia Kościoła w ZSSR. Ewolucja poglądów politycznych. Zmiany społecznopolityczne w Rosji.

W1, W2, U1, K1

4.

Dokumenty określające naukę społeczną Kościoła – systematyczna koncepcja
współczesnej nauki społecznej.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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5.

Zrozumienie Kościoła jako klucz do zrozumienia jego interakcji z państwem,
społeczeństwem i poszczególnymi jednostkami.

W1, W2, U1, K1

6.

Charakterystyka relacji między Kościołem i narodem, Kościołem i państwem.
Deﬁnicja narodu jako wspólnoty etnicznej bądź jako grupy obywateli określonego
państwa. Chrześcijańskie rozumienie patriotyzmu, krytyka nacjonalizmu.

W1, W2, U1, K1

7.

Kościół wobec świeckiego państwa; możliwe sposoby interakcji i współpracy;
stosunek Kościoła do życia politycznego.

W1, W2, U1, K1

8.

Uczestnictwo Kościoła w życiu politycznym i międzynarodowym.

W1, W2, U1, K1

9.

Chrześcijańskie pojmowanie pracy i własności.

W1, W2, U1, K1

10.

Troska o zachowanie moralności w społeczeństwie; ochrona rodziny i małżeństwa.

W1, W2, U1, K1

11.

Kiedy wojna staje się wymuszonym środkiem – wojna ofensywna i defensywna.
Stosunek do kary śmierci.

W1, W2, U1, K1

12.

Rola Kościoła w rozwoju kultury.

W1, W2, U1, K1

13.

Cele i zadania chrześcijańskich organizacji społecznych.

W1, W2, U1, K1

14.

Podstawowe zasady stosunku Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do innych
wyznań. Prawosławie i ruch ekumeniczny.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i udział w zajęciach; zaliczenie z oceną –
kolokwium ustne
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Szaleństwo w kulturze rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.1587410930.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Założeniem kursu jest zwrócenie uwagi na przejawy i źródła swoistej obecności zjawiska szaleństwa w kulturze
rosyjskiej, jako jednego z niezwykle ważnych kluczy do zrozumienia jej istoty. W tym celu, pod kątem
uobecniania się w nich takich pojęć, jak normalność, odstępstwo od normy, choroba psychiczna, szaleństwo czy
obłęd, przeanalizowane zostaną teksty rosyjskiej kultury od średniowiecza do czasów najnowszych. Zaznaczenie
ich zależności od kontekstu historycznego i kulturowego da możliwość omówienia różnych interpretacji tego
samego zjawiska i wykaże, że ujęcie go w ramy medycznej nomenklatury jest jedną z wielu możliwych prób
odpowiedzi na pytanie „Czym jest szaleństwo?”. Pozwoli to również dokonać reﬂeksji nad funkcją, jaką
w całościowym oglądzie rosyjskiej kultury szaleństwo pełni.

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 na przejawy i źródła swoistej obecności
zjawiska szaleństwa w kulturze rosyjskiej.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

Student ma świadomość zależności omawianej
problematyki od kontekstu historycznego
i kulturowego i potraﬁ zaprezentować różne
interpretacje tego samego zjawiska.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W05,
ROS_K1_W08

zaliczenie na ocenę

ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

ROS_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować teksty rosyjskiej kultury
pod kątem uobecniania się w nich takich pojęć, jak
normalność, odstępstwo od normy, choroba
psychiczna, szaleństwo czy obłęd.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student dokonuje reﬂeksji nad funkcją, jaką
w całościowym oglądzie rosyjskiej kultury szaleństwo
pełni.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przypomnienie podstawowych informacji dotyczących dziejów Rosji, kultury
rosyjskiej i rosyjskiej mentalności. Próba zdeﬁniowania pojęć: normalność,
odstępstwo od normy, choroba psychiczna, szaleństwo, obłęd, świadomość
społeczna.

W1

2.

Podstawowe informacje na temat historii psychiatrii, dziejów psychiatrii w Rosji
przedrewolucyjnej, charakterystyka psychiatrii okresu radzieckiego, ewolucja po
upadku ZSRR, koncepcje ruchu antypsychiatrycznego i założenia tzw. psychiatrii
prawosławnej.

W1, W2

Sylabusy
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3.

Średniowieczne jurodstwo. Omówienie "Żywota Prokopa z Ustiuga". Wyróżnienie
cech charakterystycznych jurodiwego. Jurodstwo a szamanizm, wzajemne
oddziaływanie dwóch kultur: ruskiej i mongolskiej.

W1, W2, U1, K1

4.

Jurodstwo dziewiętnastowieczne. Ksenia Petersburska. Iwan Korejsza. Obraz
jurodiwego w literaturze okresu. N. Leskow, "Маленькая ошибка"; F. Dostojewski,
"Biesy" (fragment).

W1, W2, U1, K1

5.

Klikuszestwo – szaleństwo czy opętanie? Skomoroszestwo.

W1, W2, U1, K1

6.

Petersburski tekst kultury w literaturze rosyjskiej. Miasto i szaleństwo. Mały
człowiek w wielkim mieście. A. Puszkin, "Jeździec miedziany", "Dama pikowa"; N.
Gogol, "Pamiętnik wariata"; F. Dostojewski, "Sobowtór".

W1, W2, U1, K1

7.

Piotr Czaadajew i Konstanty Batiuszkow – obywatel imperium i szaleństwo. A.
Gribojedow, "Mądremu biada" – kontekst kulturowy.

W1, W2, U1, K1

8.

Klasyka szaleństwa – F. Dostojewski, "Idiota"; nowy "Idiota" – Ф. Михайлов,
"Идиот"; ﬁlm "Даун Хаус".

W1, W2, U1, K1

9.

Rozterki duchowe, problemy psychiczne, patologie w literaturze XIX w. F.
Dostojewski, "Łagodna"; L. Tołstoj, "Zapiski wariata"; A. Czechow, "Sala nr 6"; A.
Czechow, "Czarny mnich"; L. Andriejew, "Myśl"; W. Garszyn, "Czerwony kwiat"; W.
Odojewski, "Sylﬁda", "Rosyjskie noce".

W1, W2, U1, K1

10.

Rosyjskie sekty – elementy szaleństwa i problem etykietowania dawniej i
współcześnie. Dokument: "Чрезвычайное происшествие. Расследование.
Заблудшие души".

W1, W2, U1, K1

11.

Terror psychiatryczny, szaleństwo, choroba psychiczna i psychiatria w okresie
radzieckim. Dokument: "Psychiatry in Russia. A Film Report of Russian Mental
Hospitals"; M. Bułhakow, "Mistrz i Małgorzata"; A. Minczin, "Wariat"; W. Jeroﬁejew,
"Noc Walpurgi". Literatura wspomnieniowa i autobiograﬁczna – W. Tarsis, W.
Bukowski, W. Nowodworska.

W1, W2, U1, K1

12.

Problemy epoki postradzieckiej. Szaleństwo i polityka. Wojna i szaleństwo.
Wybrane utwory prozatorskie W. Jeroﬁejewa, W. Pielewina, B. Jewsiejewa, S. Arno,
G. Bogacza; ﬁlm "Дом дураков".

W1, W2, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach. Pozytywna ocena z pisemnego testu
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Teatr dokumentalny w Rosji – reportaż czy sztuka? /Документальный
театр в России – репортаж или искусство?
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.62065ec00e4d5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami teatru dokumentalnego w Rosji

Efekty 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 początki teatru dokumentalnego w Rosji
i potraﬁ wskazać rosyjskie teatry zajmujące się tym
typem sztuki

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W06,
ROS_K1_W08,
ROS_K1_W09,
ROS_K1_W10

zaliczenie ustne

W2

student potraﬁ wyjaśnić pojęcie teatru
dokumentalnego w kontekście innego rodzaju praktyk
teatralnych i szerzej - kulturowych

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W06,
ROS_K1_W08,
ROS_K1_W09,
ROS_K1_W10

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ wyróżnić cechy charakterystyczne
sztuki dokumentalnej w różnych przejawach kultury

ROS_K1_U03,
ROS_K1_U04

zaliczenie ustne

U2

student potraﬁ interpretować zjawiska teatru
dokumentalnego w Rosji

ROS_K1_U03,
ROS_K1_U04

zaliczenie ustne

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02,
ROS_K1_K03

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotowy do dyskusji na temat sztuki
z uwzględnieniem podstawowej wiedzy o teatrze oraz
w kontekście realiów współczesnej Rosji

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Początki teatru dokumentalnego na świecie i w Rosji - podstawowe zjawiska i
osobowości.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Graniczny gatunek teatru. Sztuka i reportaż. Wartości estetyczne, poznawcze,
obywatelskie. Konwencjonalna twórczość teatralna.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Teatry stołeczne i "prowincjonalne". Nazwiska, metody, podejścia,
przedsięwzięcia.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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4.

Nadrzędna funkcja/misja teatru dokumentalnego. Analiza programowych
wypowiedzi twórców teatru.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Manifest Michaiła Ugarowa "Piękno zgubi świat". Kontekst klasycznej kultury
rosyjskiej (Dostojewski).

W1, W2, U1, U2, K1

6.

M. Ugarow i E. Gremina - spirytus movens moskiewskiego teatru Doc. Idee,
twórczość, biograﬁa. Losy teatru.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Czelabiński teatr "Baby". Historia teatru, relacje z teatrem moskiewskim,
reżyserzy, inspiracje.

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Zaangażowanie polityczne teatru Doc. Analiza spektaklu "Час восемнадцать".

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Analiza wybranych sztuk Eleny Greminej. Podstawowa problematyka. Strona
estetyczna. Pytanie o cel sztuki.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność oraz uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka rosyjskiego

Sylabusy
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Tajemnice Petersburga - historia, mitologia, folklor
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.5cc6f777dc926.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z historią Petersburga oraz z towarzyszącymi faktograﬁi legendami
i mitami. W toku zajęć studenci poznają zarówno autentyczne, udokumentowane dzieje dawnej stolicy Imperium
Rosyjskiego, jak i oparte na ustnych przekazach, często nierzeczywistych i niedających się udowodnić, historie.
Treści przedmiotu umożliwiają ponadto zapoznanie się ze specyﬁcznym charakterem Petersburga –
w wielowymiarowym ujęciu. Omówione zostaną także typowe, składające się na mentalność mieszkańców
Petersburga postawy oraz utrwalone w świadomości społecznej przekonania związane zarówno z samym
miastem, jak i z petersburżanami. Efektem kursu powinna być umiejętność ogólnej charakterystyki miasta,
odniesienia się do jego funkcjonalnej specyﬁki, opisu roztaczanej nad miastem aury – stolicy kultury, literatury,
sztuki, czy przestępczości. Nadto student będzie w stanie poprawnie zidentyﬁkować omawiane elementy
miejskiej przestrzeni, odróżniać przekaz faktograﬁczny od legendarnego, objaśnić miejską symbolikę oraz
przybliżyć kalendarz lokalnych świąt.

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 posiada wiedzę dotyczącą historii
Petersburga.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W03,
ROS_K1_W06,
ROS_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna związane z Petersburgiem instytucje życia ROS_K1_W03,
ROS_K1_W07,
kulturalnego, społecznego, naukowego, politycznego,
ROS_K1_W08
gospodarczego i prawnego.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student umie scharakteryzować i wymienić cechy
swoiste Petersburga oraz jego mieszkańców na tle
utrwalonych wzorców rosyjskiej mentalności.

ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

Student umie odnieść się do związanej
z Petersburgiem faktograﬁi oraz przekazów
nieudokumentowanych.

ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

ROS_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student poddaje krytycznemu osądowi legendarne
przekazy na temat Petersburga oraz stereotypowe
opinie na temat jego mieszkańców.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Geneza lokacji Petersburga. Położenie ﬁzyczno-geograﬁczne (charakterystyka
klimatu).

W1, U2

2.

Petersburg jako stolica – centrum administracyjne, ośrodek dowodzenia armią,
ośrodek naukowy. Stolica kultury. Stolica literatury. Stolica zbrodni.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Miasto – bohater dziejowy i literacki. Petersburski tekst kultury.

W1, U1, U2, K1

4.

Administracyjny podział Petersburga. Dynamika rozwoju obszarów miejskich w
XVIII w. i najsłynniejsze obiekty architektoniczne Petersburga – ich fundatorzy,
architekci, związane z nimi legendy.

W1, W2

5.

Wielkie podmiejskie rezydencje carskie.

W1

6.

Charakterystyka XIX-wiecznych zabytków architektury Petersburga – fakty i mity.
Newski Prospekt. Miejskie place, parki i pałace. Petersburskie muzea.

W1, W2, U2, K1

7.

XX-wieczny Leningrad – radziecka metropolia.

W1

8.

Oblężenie Leningradu – tragedia blokady.

W1, U2

9.

Petersburskie nekropolie.

W1, U2

10.

Polskie ślady w Petersburgu. Petersburg i Kraków.

W1, U2

11.

Charakter współczesnego Petersburga.

W2, U1

12.

Mentalność Petersburżan.

U1

13.

Najciekawsze „miejskie legendy”. Miejski folklor.

U2, K1

14.

Porcelana, cukierki, czekolada, anioły i koty.

U1, U2, K1

15.

Petersburskie święta.

W1, W2

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach. Pozytywna ocena z pisemnego testu
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Teologia państwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.5cc6f7780478b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ukazanie metaﬁzycznego aspektu w kształtowaniu się doktryny państwa w kulturach: żydowskiej, greckiej,
bizantyjskiej i ruskiej.

Efekty 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

K1_W01 student zna i rozumie przemiany historyczne
prowadzące do powstania i rozwoju oraz różnice
między kulturami żydowską, grecką, rzymską
i bizantyńską (H) K1_W03 student zna i rozumie
zasady funkcjonowania społeczeństwa żydowskiego,
greckiego, rzymskiego i bizantyńskiego oraz ich
instytucji życia społecznego i kulturowego (S, H)

ROS_K1_W05

zaliczenie ustne

ROS_K1_U03

zaliczenie ustne

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

K1_U01 student potraﬁ dostrzegać skomplikowane
procesy zmian społecznych i kulturowych Judy, Grecji,
Rzymu i Bizancjum na przestrzeni dziejów (S,H)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K1_K01 student gotów jest do odegrania istotnej roli
w życiu społecznym poprzez krytyczną analizę
i wdrażanie nabytej w toku studiów wiedzy
i umiejętności (S)

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

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.

Teologia państwa jako problem studiów. Powiązanie teologii państwa z
określonym modelem kultury. Państwo, jego geneza, atrybuty i aksjologia w
Starym Testamencie (protopaństwo, prawo, królestwo, świątynia, niewola,
diaspora, mesjanizm talmudyczny, socjalizm, syjonizm), ﬁlozoﬁi greckiej(w myśli
Platona i Arystotelesa) i doktrynie bizantyjskiej (Konstantyn I i Euzebiusz z
Cezarei, Justynian I, dogmat chrystologiczny). Czerpanie z tradycji bizantyjskiej w
kulturze ruskiej. Eschatologiczny charakter mesjanizmu ruskiego, idea rosyjska i
polityczny chesychazm. Teologia państwa we współczesnej myśli rosyjskiej i
polityce.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
odpowiedź na pytania związane z treścią zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Tożsamość kulturowa Białorusi. Tradycje a współczesność
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.62063c1c91bf8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią kultury Białorusi, jej specyﬁką

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student rozumie specyﬁkę kultury regionów Europy
Wschodniej

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W06

esej
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W2

Student rozumie specyﬁkę kultury regionów Europy
Wschodniej

ROS_K1_W01

esej

W3

Student rozumie specyﬁkę kultury regionów Europy
Wschodniej

ROS_K1_W01

esej

W4

Student rozumie specyﬁkę kultury regionów Europy
Wschodniej

ROS_K1_W01

esej

W5

Student rozumie specyﬁkę kultury regionów Europy
Wschodniej

ROS_K1_W01

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student rozumie specyﬁkę kultury regionów Europy
Wschodniej

ROS_K1_U01

esej

U2

Student rozumie specyﬁkę kultury regionów Europy
Wschodniej

ROS_K1_U01

esej

U3

Student rozumie specyﬁkę kultury regionów Europy
Wschodniej

ROS_K1_U03

esej

U4

Student rozumie specyﬁkę kultury regionów Europy
Wschodniej

ROS_K1_U03

esej

U5

Student rozumie specyﬁkę kultury regionów Europy
Wschodniej

ROS_K1_U01

esej

ROS_K1_K01

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student rozumie specyﬁkę kultury regionów Europy
Wschodniej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kultura ziem białoruskich we wczesnym średniowieczu. Dawna kultura ludowa.
Rozwój architektury Białorusi. Historia i kultura książki w Wielkim Księstwie
Litewskim. Kultura Białorusi XIX w. Badania historyczne i świadomość historyczna.
Szkolnictwo w okresie zaborów. Kultura okresu „Naszej Niwy”. Literatura
białoruska XIX-XX w. Kultura w latach 20-30 XX w. Białoruska literatura XIX-XX w.
Współczesna kultura Białorusi. Zjawisko nonkonformizmu w powojennej Białorusi.
Dawna muzyka. Białoruski underground.

1.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, esej
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Zabawa jako źródło kultury rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.62051137cb47f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest reﬂeksja nad rolą zabawy i karnawału w kulturze rosyjskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student zna kulturotwórcze aspekty zabawy
i karnawału.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W07,
ROS_K1_W08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, dyskusja
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W2

Student zna rosyjskie koncepcje dotyczące
kulturotwórczej roli karnawału.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, dyskusja

W3

Student identyﬁkuje zabawy i sposoby spędzania
wolnego czasu swoiste dla różnych epok w historii
kultury rosyjskiej.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W07,
ROS_K1_W09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, dyskusja

ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, dyskusja

ROS_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
dyskusja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać i ogólnie scharakteryzować
typowe rosyjskie zabawy, formy karnawałowe
i sposoby spędzania wolnego czasu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do dyskusji na temat rosyjskiego
wariantu "homo ludens".

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Kulturoznawczo-antropologiczna deﬁcja zabawy i karnawału. Typy zabaw.

W1, W2, K1

2.

Koncepcje karnawału i karnawalizacji kultury.

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Tradycyjne rosyjskie zabawy ludowe, festyny, gry z udziałem dzieci i dorosłych,
wróżby.

W1, W2, W3, K1

4.

Zabawy rosyjskiego szlachcica i arystokraty. Bal jako zajwisko kultrotwórcze.

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Gry hazardowe i ich obraz w kultuzre rosyjskiej.

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Internet rosyjski jako forma ludyczna.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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7.

Rosyjskie zabawki.

W1, W3, U1, K1

8.

Rozrywki współczesnego Rosjanina.

W3, U1, K1

9.

Kulturotwórcza rola kabaretu rosyjskiego.

W1, W3, U1, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja,
dyskusja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 3
nieobecności), udział w dyskusji w trakcie zajęć,
prezentacja , pozytywna ocena z kolokwium końcowego
.
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Filozoﬁa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.120.5cac67d9e452a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zaznajomienie studentów z najważniejszymi ideami i osobowościami ﬁlozoﬁi europejskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student posiada znajomość najważniejszych pojęć
i kierunków ﬁlozoﬁi europejskiej

ROS_K1_W05

zaliczenie na ocenę
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W2

student posiada orientację w podstawowych ujęciach
osoby ludzkiej i społeczeństwa

ROS_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student umie stosować procedurę dedukcji i indukcji
oraz potraﬁ skonstruować deﬁnicję klasyczną
wybranego obiektu

ROS_K1_U03,
ROS_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

wskazać założenia światopoglądowe poszczególnych
systemów myślowych

ROS_K1_U04

zaliczenie na ocenę

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02,
ROS_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotowy do podjęcia dyskusji
światopoglądowych z wykorzystaniem podstawowych
terminów ﬁlozoﬁcznych

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

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.

Φιλοσοφία – etymologia słowa. Przedmiot, metoda, cel ﬁlozoﬁi. Narodziny ﬁlozoﬁi.
Periodyzacja dziejów ﬁlozoﬁi.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Jońscy ﬁlozofowie przyrody i eleaci. Pojęcie arche. Argumenty przeciw ruchowi.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

A priori vs a posteriori – dwie drogi poznania. Dedukcja i indukcja – dwa rodzaje
wnioskowanie.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Pitagoreizm. Sokrates. Eudajmonizm. Dialektyka sokratejska.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Platon i idealizm.
• Dualizm
• Metafora jaskini.
• Metempsychoza i anamneza.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Arystoteles. Podział na materię i formę. Empiryzm i racjonalizm. Logika. Etyka zasada złotego środka.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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7.

Filozoﬁa chrześcijańska. Św. Augustyn – opozycja "wiara vs rozum". Św. Anzelm z
Canterbury i zasada "ﬁdes quaerrens intelectum". Św. Tomasz z Akwinu.

W1, W2, U1, U2, K1

8.

F. Bacon – twórca metody naukowej. Kartezjusz i "cogito ergo sum".

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Przewrót kopernikański Kanta. Etyka obowiązku.

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Pozytywizm XIX wieku. Materializm L. Feuerbacha.

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Hegel i zasada dialektyki jako zasada rozwoju dziejów.

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Mistrzowie podejrzeń: Zygmunt Freud, Karol Marks, Friedrich Nietzsche.

W1, W2, U1, U2, K1

13.

Przełom antypozytywistyczny. W. Dilthey: wyjaśnianie vs rozumienie.

W1, W2, U1, U2, K1

14.

Filozoﬁa XX wieku. Fenomenologia i zasada redukcji. Egzystencjalizm.
Hermeneutyka: koło hermeneutyczne.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia
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Cywilizacja Imperium Rosyjskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.120.61fbbd29911e5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Historia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

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: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu historii politycznej, społecznej i gospodarczy Cesarstwa Rosyjskiego
w okresie 1721-1917

C2

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu historii politycznej, społecznej i gospodarczy Cesarstwa Rosyjskiego
w okresie 1721-1917

Efekty 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

Student zna i rozumie procesy historyczne zachodzące
w Cesarstwie Rosyjskim w rożnych stadiach rozwoju
ustroju absolutystycznego w ujęcie politycznym,
społecznym i gospodarczym

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W03,
ROS_K1_W04,
ROS_K1_W05,
ROS_K1_W06,
ROS_K1_W07,
ROS_K1_W08,
ROS_K1_W09,
ROS_K1_W10,
ROS_K1_W11

zaliczenie pisemne

Student nabywa umiejętności deﬁniowania pojęć
historycznych i orientowania się w podstawowej
faktograﬁi z zakresu historii: politycznej, społecznej,
gospodarczej Cesarstwa Rosyjskiego pomiędzy 1721
a 1917 r.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W03,
ROS_K1_W04,
ROS_K1_W05,
ROS_K1_W06,
ROS_K1_W07,
ROS_K1_W08,
ROS_K1_W09,
ROS_K1_W10,
ROS_K1_W11

zaliczenie pisemne

ROS_K1_U01,
ROS_K1_U02,
ROS_K1_U03,
ROS_K1_U04

zaliczenie pisemne

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02,
ROS_K1_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student nabywa umiejętności deﬁniowania pojęć
historycznych i orientowania się w podstawowej
faktograﬁi z zakresu historii: politycznej, społecznej,
gospodarczej Cesarstwa Rosyjskiego pomiędzy 1721
a 1917 r.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student nabywa umiejętności deﬁniowania pojęć
historycznych i orientowania się w podstawowej
faktograﬁi z zakresu historii: politycznej, społecznej,
gospodarczej Cesarstwa Rosyjskiego pomiędzy 1721
a 1917 r.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Panowanie Katarzyny I oraz Piotra II (walki stronnictw pałacowych o władzę,
odejście od reform zapoczątkowanych przez Piotra I) rządy Anny
Iwanowny;(zjawisko „bironowszczyzny); wyniesienie do tronu Iwana VI; przewrót
pałacowy 1741 r. i koronacja Elżbiety I (początki szlacheckiej monarchii absolutnej
w Rosji), udział Rosji w wojnie siedmioletniej;) panowanie Piotra III i Katarzyny II
(próby kodyﬁkacji praw, „pugaczowszczyzna” i reformy wewnętrzne, narodziny w
Rosji szlacheckiej monarchii absolutnej, wojny z Turcją i Szwecją, rozbiory Polski,
stosunek imperatorowej do rewolucji francuskiej); rządy Pawła I – próby „reform
wewnętrznych”, udział Rosji w koalicjach antyfrancuskich; Aleksander I – reformy
wewnętrzne, Rosja wobec wojen napoleońskich, Królestwo Polskie , powstanie
dekabrystów; Rosja w czasach Mikołaja I – wzrost reakcji w polityce wewnętrznej i
zewnętrznej, słowianoﬁle i zapadnicy; wojna krymska; Aleksander II – reforma
uwłaszczeniowa, samorządowa, sądowa, oświatowa i wojskowa; ruch narodnicki,
Polacy i Finowie, polityka zagraniczna; Aleksander III – „kontrreformy”,
panslawizm, mniejszości narodowe, stosunki z zagranicą; ostatnie lata Rosji
carskiej – Mikołaj II, rewolucja rosyjska, polityka zagraniczna.

W1, W2, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Analiza tekstów kultury rosyjskiej (od X do XVIII w.)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.120.62207989d2732.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi formami tekstów kultury rosyjskiej X-XVIII 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

student zna treść różnych testów kultury rosyjskiej (od
X do XVIII w.)

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W04,
ROS_K1_W06,
ROS_K1_W09

zaliczenie pisemne

ROS_K1_U02,
ROS_K1_U03,
ROS_K1_U04

zaliczenie pisemne

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ zinterpretować różne teksty kultury
rosyjskiej (od X do XVIII w.)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotowy do prowadzenie rozmowy
merytorycznej w oparciu o znajomość różnych tekstów
kultury rosyjskiej (od X do XVIII w.)

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

20

przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie prac pisemnych

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.

I/Pojęcie: „teksty kultury” – wszelkie wytwory kultury (tekst pisany, obrazowy;
dzieło literackie, architektoniczne, malarskie, muzyczne, rozprawy ﬁlozoﬁczne,
teologiczne, historiozoﬁczne, naukowe, miasto, strój, bal, styl i sposób życia;
postać literacka itp.; „tekstocentryczność”. II/ Teksty kultury rosyjskiej X-XVIII: 1.
monaster: monaster Kijowsko-Pieczerski 2. kult świętych: strastocierpcy, jurodiwi
3. ikona: „Trójca” (A. Rublow) 4. latopis: „Powieść lat Minionych” 5. pateryk:
Pateryk Kijowsko-pieczerski 6. rozprawa historiozoﬁczna: „List Fiłoteusza z
Pskowa” 7. postanowienia soborowe: Sobór Stu Rozdziałów 8. Orużejnaja pałata
(„Anioł pustyni”, P. Czirin) 9. wiersz duchowy (staroobrzędowcy) 10. „assambleje”
11. reformy Piotra I: tabela rang 12. masoneria: loża masońska systemu
jełaginowskiego 13. wizerunek malarski: „Portret smolanki Alimowej” (D. Lewicki)
14. pomnik konny: „Pomnik Piotra I w Petersburgu” 15. powieść: „Podróż z
Petersburga do Moskwy” (A. Radiszczew)

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne aktywność na zajęciach, pozytywna ocena z pracy pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.120.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po ukończeniu kursu, student swobodnie porusza się w terminologii prawa autorskiego i prawa własności
przemysłowej, zna zasady odpowiedzialności za ich naruszenie, umie posługiwać się prawem cytatu, prawem
dozwolonego użytku, prawem ochrony wizerunku oraz korespondencji.

Efekty 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 przepisy prawa własności
intelektualnej związane z prawem autorskim, ma
podstawową wiedzę w zakresie przedmiotu,
podmiotów, treści i ograniczeń praw autorskich, zna
i rozumie podstawowe zasady korzystania z praw
autorskich w ramach dozwolonego użytku chronionych
utworów oraz ma podstawową wiedzę w zakresie
formułowania i zawierania umów autorskich, zna
zasady i tryb ochrony praw autorskich, wizerunku
i innych praw twórcy w prawie cywilnym, karnym,
administracyjnym oraz w prawie zwalczania
nieuczciwej konkurencji, zna i rozumie normy prawne
i deontologiczne dotyczące sfery wolności twórczości
artystycznej oraz jej ograniczeń, posiada umiejętność
deﬁniowania, rozumienia i analizowania
podstawowych pojęć prawa autorskiego, potraﬁ
prawidłowo interpretować i stosować zasady ochrony
praw autorskich, pokrewnych, wizerunku, tajemnicy
autorskiej oraz zasady odpowiedzialność prawnej, ma
umiejętność rozumienia i analizowania sfery
dopuszczalnej działalności twórczej i jej ograniczeń,
zna zasady prawa własności przemysłowej, zna
podstawy prawa patentowego oraz prawa ochrony
designu.

ROS_K1_W07

zaliczenie na ocenę

ROS_K1_U02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student potraﬁ korzystać z praw autorskich w ramach
dozwolonego użytku chronionych utworów;
samodzielnie konstruować przypisy, korzystać
z cudzych dzieł chronionych, ocenić czy dzieło jest
chronione prawem autorskim, chronić swoje prawa.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej pracy naukowej w zakresie konstrukcji
tekstów

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02,
ROS_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

samodzielnej pracy w utworem i ochrony swoich praw

ROS_K1_K02,
ROS_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

10

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs OWI składający się z 10 godzin dydaktycznych,
podzielony według podstawowego schematu:
1. Zagadnienia wstępne 1h
2. Prawo autorskie i prawa pokrewne - 6h
3. Prawo własnosci przemysłowej 2h
4. Podsumowanie - 1h

W1, U1, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Test, do zaliczenia konieczne jest 60 proc. poprawnych odpowiedzi.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Kultura rosyjska I poł XIX w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.140.620236bc8d5d4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
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 studenta z najważniejszymi ideami rosyjskiej kultury, ich nośnikami oraz narzędziami
rozpowszechniania.

C2

Przekazanie mu wiedzy na temat typowych zjawisk rosyjskiej kultury pierwszej połowy XIX wieku w powiązaniu
z ich genezą oraz następstwami.

Efekty 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

WYKŁAD: student zna podstawowe idee rosyjskiej
kultury pierwszej połowy XIX wieku, zna struktury,
instytucje kultury i ich funkcje. Posiada wiedzę
na temat dynamiki jej rozwoju i potraﬁ wskazać
główne mechanizmy kulturowe aktywne w tym
okresie. Zna teorie i paradygmaty niezbędne
do prowadzenia badań naukowych, w tym szczególnie
w zakresie problematyki rosyjskiej . ĆWICZENIA:
Student zna treści podstawowych tekstów kultury zarówno pisanych, jak i złożonych z symboli: ubiór,
zachowanie, dzieło architektury, itp.

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W07,
ROS_K1_W09

prezentacja

ROS_K1_U02,
ROS_K1_U03

prezentacja

ROS_K1_K02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

WYKŁAD: potraﬁ dostrzec skomplikowane procesy
zmian społecznych i kulturowych w Rosji,
na przestrzeni dziejów i współcześnie; Potraﬁ
poprawnie odkodować tekst kultury: dzieło
architektoniczne (pomnik, budynek, itp.), malarskie,
muzyczne, strój, bal itp. i wskazać na jego cechy,
funkcje, powiązanie z innymi elementami kultury.
Potraﬁ gromadzić i przedstawić w formie pisemnej
i ustnej, w języku polskim i obcym, wiedzę na temat
rosyjskich mechanizmów kulturowych ĆWICZENIA:
Potraﬁ samodzielnie zinterpretować tekst kultury,
używając precyzyjnie deﬁnicji i pojęć oraz
umiejscawiając go na tle procesów rozwoju kultury
pierwszej połowy XIX wieku.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

WYKŁAD: poszerzania wiedzy w zakresie rosyjskiej
kultury oraz mechanizmów jej rozwoju, na kolejnych
stopniach kształcenia. ĆWICZENIA: udziału
w projektach badawczych dotyczących rosyjskiej
kultury

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

20

analiza problemu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

konsultacje

2

poprawa projektu

8

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

WYKŁAD:
Kultura klasyczna I połowy wieku XIX. Analiza kulturowo-historycznych faktów i
zdarzeń, interpretacja zjawisk i procesów kultury. Problem samoidentyﬁkacji
kultury – Rosja imperatorska. Określenie podstaw kulturowo-historycznego
rozwoju Rosji-Imperium: samodierżawie, prawosławie, hierarchia stanowa. .
Fakty kulturogenne – Wojna Ojczyźniana 1812, powstanie dekabrystów, kampania
krymska, reforma 1861.
Antynomia: Rosja-Zachód. Koncepcje dziejów Rosji. P.Czaadajew. Rozwój
procesów dywergencyjnych w kulturze :słowianoﬁlstwo ( I.Kiriejewski,
A.Chomiakow, K.Aksakow) i okcydentalizm ( nurt rewolucyjny - W.Bieliński,
A.Hercen; nurt liberalny – T.Granowski, I.Turgieniew, D.Kawielin, B.Cziczerin).
Polemika wokół modelu kultury szlacheckiej i zbędnego człowieka. Inteligencja
rosyjska.
Pozytywistyczna, materialistyczna i ateistyczna ﬁlozoﬁa jako czynnik wulgarnej
socjalizacji form kultury. Zmiana paradygmatu kulturowego – model
antropocentryczny. Literaturocentryzm.
Nauka i oświata. Uniwersytety, wydawnictwa, czasopisma, cenzura. Instytucje
kulturalne: stowarzyszenia, kółka, salony,
Architektura, malarstwo, muzyka, teatr.
ĆWICZENIA:
Części składowe kultury szlacheckiej: ubiór, dworek szlachecki, typowe
zachowania, edukacja, rozrywka i czas wolny.
fenomen "zbędnego człowieka": portrety literackie i postacie historyczne
teksty publicystyczne jako odzwierciedlenie myśli i przemian w kulturze:
literaturocentryzm kultury

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przedstawienie prezentacji w czasie zajęć + poprowadzenie dyskusji

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka rosyjskiego na poziomie pozwalającym czytać teksty źródłowe ze słownikiem oraz rozumieć treści
przekazu audiowizualnego (krótki ﬁlm) o średnim poziomie trudności

Sylabusy
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Komunikacja medialna w Rosji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.140.620234c10171d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

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

Celem zajęć jest analiza komunikacji medialnej na przykładzie Rosji.

Efekty 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 różnicę pomiędzy komunikacją medialną,
a innymi formami komunikacji (społecznej, publicznej,
interpersonalnej). Student zna teorię komunikacji
językowej z uwzględnieniem kontekstów
ogólnokulturowych.

ROS_K1_W07,
ROS_K1_W08,
ROS_K1_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przedstawić deﬁnicje komunikacji,
potraﬁ przedstawić teorie i historię mediów rosyjskich
oraz konteksty komunikacji medialnej

ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ przyswoić, analizować, oceniać
informacje (kompetencja medialna - media literacy)

ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

1.

Treści programowe
Teoretyczne podstawy komunikacji medialnej. Komunikacja medialna a inne
formy komunikacji (językowa, publiczna). Semiotyka komunikacji. Instrumenty
komunikowania bezpośredniego (konferencje prasowe, brieﬁngi). Zalety i wady
narzędzi w komunikacji medialnej.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

U1

2.

Teorie i historia rosyjskich mediów w zarysie. Krytyka kultury medialnej.
Mediatyzacja a polityzacja. Analiza zjawisk związanych z komunikacją medialną,
strategie komunikacji medialnej na przykładzie Rosji.

W1, U1, U2

3.

Nowe media - nowa komunikacja medialna. Cyberkultura - rozwój i znaczenie
zjawiska. Komunikacja w social mediach. Omówienie tendencji w komunikacji
medialnej: rola dziennikarstwa internetowego.

W1, U1, U2

4.

Komunikacja medialna narzędziem budowania wizerunku.

W1, U2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach, pozytywnie zaliczony test opisowy
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Teorie kultury i cywilizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.140.5cc6f77aae6a8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
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 kursu jest zapoznanie studenta z podstawowymi teoriami kultury i cywilizacji, które następnie student
powinien umieć krytycznie analizować, a także przedstawiać ich głębokie założenia o charakterze ﬁlozoﬁcznym
i światopoglądowym. Równie ważne jest przygotowanie do przedstawiania zalet oraz wad konkretnych teorii,
w tym – zaprezentowania akceptowanej przez siebie, co sprzyja wyrobieniu umiejętności analizowania zjawisk
kulturowych w oparciu o różne koncepcje kultury.

Efekty 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 o głównych kierunkach rozwoju
i najważniejszych teoriach kultury i cywilizacji, i umie
je krytycznie analizować.

ROS_K1_W01

egzamin pisemny

W2

Zna i rozumie wykorzystywaną w omawianych
teoriach terminologię i metodologię oraz metody
analizy i interpretacji różnych zjawisk kulturowych
właściwych dla wybranych teorii.

ROS_K1_W02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ posługiwać się właściwym omawianym
teoriom kultury i cywilizacji aparatem pojęciowym.

ROS_K1_U03

egzamin pisemny

U2

Posiada umiejętności pozwalające przedstawić
założenia omawianych teorii o charakterze
ﬁlozoﬁcznym.

ROS_K1_U03

egzamin pisemny

U3

Student potraﬁ samodzielnie określić zakres
oddziaływania omawianych teorii kultury i cywilizacji
na światową naukę oraz rzeczywistość społecznokulturową.

ROS_K1_U03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę
i umiejętności.

ROS_K1_K01

egzamin pisemny

K2

Ma świadomość wagi reﬂeksji nad podejmowaną
podczas zajęć problematyką.

ROS_K1_K02

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sposoby deﬁniowania kultury i/lub cywilizacji oraz podstawowe pojęcia używane w
naukach o kulturze i/lub cywilizacji.

W2, K2

2.

Filozoﬁczne i empiryczne podstawy wyodrębniania nauk o kulturze i/lub
cywilizacji.

W1, U2, K1

Sylabusy
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3.

Podstawowe teorie kultury i/lub cywilizacji oraz kategorie używane w ich
konstruowaniu.

W1, W2, U1, U2, K2

4.

Analiza wybranych koncepcji i teorii kultury i/lub cywilizacji – ewolucjonizm.

W1, W2, U1, U2, U3, K2

5.

Analiza wybranych koncepcji i teorii kultury i/lub cywilizacji – funkcjonalizm.

W1, W2, U1, U2, U3, K2

6.

Analiza wybranych koncepcji i teorii kultury i/lub cywilizacji – kulturalizm.

W1, W2, U1, U2, U3, K2

7.

Analiza wybranych koncepcji i teorii kultury i/lub cywilizacji – nietzscheanizm.

W1, W2, U1, U2, U3, K2

8.

Analiza wybranych koncepcji i teorii kultury i/lub cywilizacji – freudyzm.

W1, W2, U1, U2, U3, K2

9.

Analiza wybranych koncepcji i teorii kultury i/lub cywilizacji – historyzm
Boasowski.

W1, W2, U1, U2, U3, K2

10.

Analiza wybranych koncepcji i teorii kultury i/lub cywilizacji – psychokulturalizm.

W1, W2, U1, U2, U3, K2

11.

Analiza wybranych koncepcji i teorii kultury i/lub cywilizacji – materializm
kulturowy i etnokulturalizm.

W1, W2, U1, U2, U3, K2

12.

Analiza wybranych koncepcji i teorii kultury i/lub cywilizacji – interpretacyjna
teoria kultury.

W1, W2, U1, U2, U3, K2

13.

Analiza wybranych koncepcji i teorii kultury i/lub cywilizacji – transhumanizm.

W1, W2, U1, U2, U3, K2

14.

Analiza wybranych koncepcji i teorii kultury i/lub cywilizacji – memetyka.

W1, W2, U1, U2, U3, K2

15.

Analiza wybranych koncepcji i teorii kultury i/lub cywilizacji – teoria wymiarów
kultury.

W1, W2, U1, U2, U3, K2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z egzaminu.
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Klasyka literatury rosyjskiej XIX w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.140.6202363597c4e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 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 z dziełami klasyków literatury rosyjskiej XIX wieku

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 pojęcia i kierunki
w rosyjskiej literaturze XIX wieku

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W09

zaliczenie pisemne
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W2

student zna i rozumie podstawowe ujęcia człowieka
obecne w twórczości klasyków literatury rosyjskiej XIX
wieku

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W09

zaliczenie pisemne

ROS_K1_U02,
ROS_K1_U03

zaliczenie pisemne

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ zinterpretować dzieła klasyków
literatury rosyjskiej XIX wieku w kontekście głównych
zjawisk epoki

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotowy do podjęcia dialogu
międzykulturowego na kanwie znajomości modeli
antropologicznych oraz wartości i idei kulturowych
wyrażonych w literaturze

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

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.

Pojęcie: klasyka literatury. Podstawy historyczno-kulturowe dla rozwoju literatury
rosyjskiej XIX wieku; nowe tendencje ﬁlozoﬁczne i estetyczne. Krytyka literacka i
czasopiśmiennictwo w Rosji XIX wieku. Wielość kierunków literackich na początku
wieku XIX: oświecenie, sentymentalizm, preromantyzm. Romantyzm I połowy XIX
wieku. Szkoła naturalna lat 40-ch. Realizm II połowy XIX wieku. Przełom
modernistyczny, srebrny wiek (symbolizm, akmeizm, futuryzm)

W1, W2, U1, K1

2.

Oświeceniowy dydaktyzm bajek Iwana Kryłowa

W1, W2, U1, K1

3.

Epikureizm i charakter melancholijny poezji Batiuszkowa

W1, W2, U1, K1

4.

Wasilij Żukowski i nurt psychologiczny w liryce rosyjskiej

W1, W2, U1, K1

5.

Twórczość Aleksandra Puszkina – idee wolnościowe, kategoria „zbędnego
człowieka”: Eugeniusz Oniegin, koncepcja poety

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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6.

Psychologiczny i ﬁlozoﬁczny charakter twórczości Michaiła Lermontowa. Ocena
epoki i ewolucja typu „zbędnego człowieka”: Bohater naszych czasów

W1, W2, U1, K1

7.

Założenia ﬁlozoﬁczno-religijne twórczości Mikołaj Gogol. Koncepcja miastademona i „małego człowieka”: cykl petersburski. Groteska i dyskurs
antropologiczny: Martwe dusze

W1, W2, U1, K1

8.

Twórczość Iwana Turgieniewa i literacka polemika na temat „zbędnego człowieka"
i „nowego człowieka": Ojcowie i dzieci

W1, W2, U1, K1

9.

Dramaturgia Aleksandra Ostrowskiego: Burza

W1, W2, U1, K1

10.

Twórczość Fiodora Dostojewskiego i „przeklęte problemy”: Bracia Karamazow

W1, W2, U1, K1

11.

Lew Tołstoj i idea samodoskonalenia moralnego: Śmierć Iwana Iljicza

W1, W2, U1, K1

12.

Twórczość M. Leskowa i rosyjski charakter narodowy: Opowieść o tulskim
mańkucie

W1, W2, U1, K1

13.

A. Czechow i krytyka inteligencji rosyjskiej: Wiśniowy sad, Sala nr 6

W1, W2, U1, K1

14.

Poezja Błoka i srebrny wiek (symbolizm, akmeizm, futuryzm)

W1, W2, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne aktywność na zajęciach, pozytywna ocena z pracy pisemnej
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Media w Rosji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.140.5cc6f77e69cc9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

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

Celem przedmiotu jest pogłębiona analiza systemu medialnego Federacji Rosyjskiej i jego funkcjonowania na tle
innych systemów medialnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma wiedzę o funkcjonowaniu współczesnych
środków masowej informacji w Rosji (prasy, radia,
telewizji). Student ma wiedzę i rozumie dylematy
etyczne zawodu dziennikarskiego

ROS_K1_W08,
ROS_K1_W10

egzamin pisemny

ROS_K1_U01

egzamin pisemny

ROS_K1_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student posiada umiejętność krytycznej oceny,
analizowania i wykorzystywania informacji płynącej
z różnych źródeł medialnych, także w języku
rosyjskim.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student podnosi swoje kompetencji informacyjne,
potraﬁ kodować i dekodować zagraniczne przekazy
medialne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do zajęć

10

analiza problemu

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.

Poziom wolności słowa w Rosji w ocenie międzynarodowych organizacji; kondycja
zawodu dziennikarza. Związek Dziennikarzy Rosji: historia i rola organizacji.
Zawód dziennikarza w Rosji; etyczne problemy zawodu

W1

2.

Przeobrażenia w rosyjskich środkach masowej komunikacji. Zmiany własnościowe
w sferze mediów

W1

3.

Prawne uregulowania działalności mediów w Rosji. Obowiązujący ustawy i dekrety
prezydenckie. Pozaprawne formy oddziaływania na CMИ

W1

4.

Dziennikarstwo agencyjne w Rosji (Tass, Rossija –Sievodnia; Interfax, Rosbalt)

W1

5.

Dziennikarstwo telewizyjne w Rosji (Piervyj Kanal, Rossija 24; RT; TNT, CTC, 5
Kanal, Tv Rain)

W1

6.

Dziennikarstwo radiowe w Rosji (Echo Moskwy, Radio Svoboda)

W1

Sylabusy
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Wzajemny wizerunek medialny: Rosja w polskich mediach; Polska w mediach
rosyjskich

7.

U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obowiązkowa obecność (dwukrotnie dozwolona nieobecność w trakcie
semestru). Obowiązkowa zalecona lektura na zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Edukacja i nauka w Rosji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.5cc034251149d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z przekształceniami w obrębie nauki i edukacji w Rosji
współczesnej, zwłaszcza z ewolucją obu dziedzin w obliczu upadku systemu radzieckiej edukacji. Szczególna
uwaga zostanie poświęcona zmianom w obrębie edukacji historycznej, szczególnie wrażliwej na zmiany polityki
edukacyjnej oraz dziedzinie nauk społecznych, poddanych znaczącej rewizji w obliczu rozpadu systemu
komunistycznego i odrzuceniu marksizmu-leninizmu w warstwie ideologicznej.

Efekty 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 zmian w edukacji rosyjskiej w XX
wieku oraz główne tendencje w przekształceniach
i rozwoju rosyjskiej/radzieckiej nauki

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W08,
ROS_K1_W09

zaliczenie ustne

W2

Student zna podstawy organizacyjne systemu edukacji
w Rosji, posiada wiedzę w zakresie organizacji
szkolnictwa wyższego, najważniejszych uczelni
rosyjskich, popularnych kierunków studiów oraz
najbardziej rozwiniętych dziedzin w których
prowadzone są badania naukowe

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W08

zaliczenie ustne

ROS_K1_U03

zaliczenie ustne

ROS_K1_K02,
ROS_K1_K03

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ dokonać samodzielnej analizy zmian
w obszarze edukacji i nauki, posiada umiejętność
interpretacji przyczyn i skutków ewolucji tych dziedzin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do samodzielnej oraz grupowej
analizy rynku edukacyjnego w Rosji oraz nakreślania
głównych obszarów, w których może dokonywać się
współpraca naukowa i edukacyjna pomiędzy Polską
i Rosją

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie referatu

8

przygotowanie do egzaminu

17

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

uczestnictwo w egzaminie

2

analiza dokumentów programowych

7

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
109

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.

Radziecka edukacja i nauka - likwidacja analfabetyzmu, edukacja zawodowa
(fakultety robotnicze), dynamiczny rozwój nauk przyrodniczych i technicznych,
rozszerzenie obowiązkowej edukacji i podporządkowanie edukacji państwu,
uzależnienie systemu szkolnictwa wyższego od struktur państwowych, "nauka w
służbie partii" (na przykładzie edukacji w obszarze historii), wypaczenia nauki
radzieckiej (Łysenko, Miczurin), dominacja marksizmu-leninizmu w nauce
(podporządkowanie nauk społecznych oraz ścisłych dominującej ideologii); nauka
w służbie państwu (szaraszki, akademgorodki, przewaga nauk związanych z
kluczowymi sektorami gospodarki radzieckiej - sektorem surowcowym,
zbrojeniowym, energetyką jądrową oraz technologiami kosmicznymi) postępujące
skostnienie systemu edukacji, dyscyplina jako jedna z podstawowych cech
radzieckiego systemu edukacji, pierestrojka a radziecki system edukacji i nauki;

W1, W2

2.

Edukacja w nowych czasach - rozpad ZSRR i stopniowy rozkład systemu edukacji
radzieckiej, percepcja tego zjawiska w społeczeństwie, nowe nurty w nauczaniu
rosyjskim, szkolnictwo prywatne na terenie Federacji Rosyjskiej, przekształcenia w
obrębie programów nauczania (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji
historycznej). Przegląd podręczników do nauczania historii na poziomie
szkolnictwa średniego

W2, U1, K1

3.

Nauka w Rosji dzisiaj - przekształcenia w nauce rosyjskiej po 1991 roku - odejście
od marksizmu-leninizmu w naukach społecznych; regres nauki w dziedzinach
priorytetowych, przekształcenia w obrębie systemu szkolnictwa wyższego
(edukacja płatna i bezpłatna, popularne obecnie kierunki studiów i najsilniejsze
W2, U1, K1
uczelnie rosyjskie, Uniwersytety Federalne); uwolnienie dostępu do archiwów i
rozwój rosyjskich badań historycznych; ewolucja priorytetów w polityce państwa w
obszarze nauki; sylwetki ministrów oświaty i nauki we współczesnej Rosji

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

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na minumum 80% zajęć, min. 60% punktów z odpowiedzi ustnej
na zaliczeniu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Rosyjska dyplomacja w zarysie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.13F0.5cac67da164ﬀ.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem konwersatorium jest przybliżenie podstawowych informacji związanych z funkcjonowaniem rosyjskiej
dyplomacji. Student, poznając w trakcie zajęć historię oraz ewolucję rosyjskiej służby dyplomatycznej, a także jej
strukturę, podstawowe akty prawne oraz tradycje ministerstwa odpowiedzialnego za relacje zewnętrzne,
powinien poprawnie analizować i interpretować informacje dotyczące współczesnej polityki zagranicznej 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

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
Student posiada wiedzę na temat dyplomacji rosyjskiej ROS_K1_W03,
ROS_K1_W08,
w aspekcie historycznym i geopolitycznym
ROS_K1_W09,
ROS_K1_W11

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W03,
ROS_K1_W08,
ROS_K1_W09,
ROS_K1_W11

zaliczenie pisemne,
prezentacja

ROS_K1_U01,
ROS_K1_U02,
ROS_K1_U03,
ROS_K1_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02,
ROS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Student posiada wiedzę na temat struktury
organizacyjnej, funkcjonowania i głównych zadań
rosyjskiej służby dyplomatycznej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student rozumie bieżące wydarzenia zachodzące
w polityce zagranicznej Rosji w szerszej perspektywie
historycznej, geopolitycznej i kulturowej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dokonania krytycznej interpretacji informacji
dotyczących aktywności rosyjskiej służby
dyplomatycznej

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

15

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.

Historia rosyjskiej dyplomacji.

W1, W2, U1, K1

2.

Посольский приказ.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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3.

Коллегия иностранных дел.

W1, W2, U1, K1

4.

Министерство иностранных дел Российской империи.

W1, W2, U1, K1

5.

Народный комиссариат по иностранным делам РСФСР.

W1, W2, U1, K1

6.

Народный комиссариат иностранных дел СССР.

W1, W2, U1, K1

7.

Министерство иностранных дел СССР.

W1, W2, U1, K1

8.

Министерство иностранных дел Российской Федерации.

W1, W2, U1, K1

9.

Struktura i organizacyjna.

W1, W2, U1, K1

10.

Czołowi dyplomaci.

W1, W2, U1, K1

11.

Główne kierunki aktywności międzynarodowej.

W1, W2, U1, K1

12.

Dyplomacja rosyjska we współczesnym świecie.

W1, W2, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność oraz aktywny udział w zajęciach. Uzyskanie
pozytywnego wyniku z testu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Kultura rosyjska II poł XIX w. i pocz. XX w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.180.6202371c5b4f2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problemami kultury rosyjskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

[ROS_K1_W02] Absolwent zna i rozumie rozwój kultury
rosyjskiej na przestrzeni dziejów

ROS_K1_W02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

[ROS_K1_U03] Absolwent potraﬁ analizować
w elementarnym zakresie zjawiska zachodzące
w społeczeństwie, kulturze i państwie rosyjskim
w oparciu o oryginalne dane

ROS_K1_U03

prezentacja

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[ROS_K1_K01] Absolwent jest gotów
do kontynuowania edukacji na studiach drugiego
stopnia w zakresie rosjoznawstwa lub na innych
kierunkach w zakresie nauk humanistycznych
[ROS_K1_K02] Absolwent jest gotów do dalszego
samodzielnego kształcenia zmierzającego
do udoskonalenia wiedzy, umiejętności i kompetencji
związanych z cywilizacją rosyjską i obszarem
rosyjskojęzycznym

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza dokumentów programowych

10

przygotowanie do zajęć

20

poprawa projektu

10

przygotowanie projektu

15

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poczwienniczestwo. Koncepcja typu historyczno-kulturowego M. Danilewskiego.
Estetyzm K. Leontjewa. M. Czernyszewski: „materializm antropocentryczny”.
Ideologie narodnickie. Spory o sztukę: pieriedwiżnicy; kuczkiniści. F. Dostojewski i
„wszechludzkość” («всечеловечество»). Myśl etyczno-religijna L. Tołstoja i
tołstoizm. Intelektualizm A. Czechowa. Myśl ﬁlozoﬁczno-religijna W. Sołowjowa i
idea rosyjska. Polemika wokół almanachu „Drogowskazy” („Вехи”). „Srebrny
wiek”. „Renesans religijno-ﬁlozoﬁczny”.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja w czasie zajęć + poprowadzenie dyskusji

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Filozoﬁa rosyjska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.180.620237e135175.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
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 zaznajomienie studentów z głównymi kierunkami ﬁlozoﬁi rosyjskiej, jej przedstawicielami oraz
zmianami zachodzącymi w toku rozwoju myśli ﬁlozoﬁcznej w Rosji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna podstawowe kategorie pojęciowe oraz
dominujące kierunki ﬁlozoﬁi rosyjskiej

ROS_K1_W02

zaliczenie pisemne
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Student rozumie założenia doktrynalne warunkujące
charakter i rozwój państwa i społeczeństwa
rosyjskiego

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02

zaliczenie pisemne

U1

student potraﬁ posługiwać się podstawowymi
pojęciami ﬁlozoﬁcznymi z zakresu myśli rosyjskiej
i odnosić je do tradycji zachodniego myślenia
ﬁlozoﬁcznego

ROS_K1_U03

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ wskazać założenia światopoglądowe
leżące u podstaw poszczególnych koncepcji
ﬁlozoﬁcznych

ROS_K1_U03

zaliczenie pisemne

ROS_K1_K02,
ROS_K1_K03

zaliczenie pisemne

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ prowadzić dyskusję na poziomie
światopoglądowym z uwzględnieniem podstawowej
wiedzy z historii myśli społeczno-ﬁlozoﬁcznej w Rosji

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

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.

Początki rosyjskiej myśli ﬁlozoﬁcznej. Samorodoność vs inspiracja z Zachodu.
Charakter rosyjskiej ﬁlozoﬁi; podstawowe jej kategorie i założenia
światopoglądowe.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Skoworoda - "ukraińsko-rosyjski Sokrates". Miejsce Biblii w nauczaniu Skoworody.

W1, U1, U2, K1

3.

Piotr Czaadajew - przekonania metaﬁzyczno-społeczne; wizja rozwoju ludzkości.
Stosunek do Zachodu.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Krąg słowianoﬁlski: podstawowe założenia metaﬁzyczne i społeczno-polityczne.
Koncepcja epistemologiczna i eklezjologiczna A. Chomiakowa.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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5.

W. Bieliński - od idealizmu do socjalizmu; A. Hercen - koncepcja rosyjskeigo
socjalizmu.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Nihilizm - źródła nurtu, przedstawiciele, podstawowe założenia. Rewolucyjny
antropologizm i przekonania estetyczne M. Czernyszewskiego oraz D. Pisariewa.
Paralele względem literatury rosyjskiej.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Koncepcja narodnicka i jej wpływ na przemiany społeczno-polityczne.

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Filozoﬁa rosyjska i wielka XIX-wieczna literatura: F. Dostojewski oraz L. Tołstoj

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Włodzimierz Sołowjow - ojciec rosyjskiej ﬁlozoﬁi. Metaﬁzyka, estetyka, religia.

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Marksizm rosyjski. G. Plechanow vs W. Lenin

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Filozoﬁa rosyjska na emigracji: M. Bierdiajew, S. Frank, S. Bułgakow, W. Iljin, F.
Stiepun.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne obecność oraz uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie analizowanych tekstów.

Sylabusy
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Mentalność rosyjska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.180.5cc6f77cc9c25.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

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

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z czynnikami kształtującymi rosyjską mentalność i z różnymi jej
przejawami w toku ich ewolucji od czasów staroruskich do współczesności. Efektem kursu powinna być
umiejętność identyﬁkacji historycznie utrwalonych w kulturze rosyjskiej typów mentalności i ich cech swoistych
oraz wykazanie związków z podstawowymi wzorami tej kultury. Student podaje krytycznemu osądowi
stereotypowe opinie o Rosjanach, ocenia trwałość i spójność różnych wariantów rosyjskiego obrazu świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma wiedzę o czynnikach kształtujących
rosyjską mentalność

ROS_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna przejawy rosyjskiej mentalności w toku
ich ewolucji.

ROS_K1_W09

zaliczenie na ocenę

U1

Student umie scharakteryzować i wymienić cechy
swoiste historycznie utrwalonych w kulturze rosyjskiej
typów mentalności i wskazać związki wyodrębnionych
charakterystyk z podstawowymi wzorami kultury
rosyjskiej.

ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

Student umie ocenić trwałość i spójność różnych
wariantów rosyjskiego obrazu świata.

ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

ROS_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma świadomość potrzeby krytycznego osądu
stereotypowych opinii o Rosjanach i Rosjan
o Polakach.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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.

Metodologia badań nad mentalnością. Pojęcia "mentalność" i "charakter
narodowy". Etnopsychologia Rosjan. "Dusza rosyjska".

W1, U1, U2

2.

Czynniki kształtujące rosyjską mentalność.

W1

3.

Mentalność sekciarska. Wyróżniki sekty. Psychologia sekty. Najbardziej znane
sekty rosyjskie (judaizanci, bieguny, duchoborcy, skopcy, chłyści). Fenomen
Rasputina.

W1, W2, U1, U2

4.

Społecznie uwarunkowane warianty rosyjskich wizji świata: mentalność
szlachecka, chłopska, kupiecka, urzędnicza, inteligencka.

W1, W2, U1, U2

5.

Mentalność władcy. Car jako pomazaniec boski. Sakralizacja władzy. Zjawisko
samozwaństwa.

W1, W2, U1, U2

Sylabusy
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6.

Rosyjski patrymonializm i patriarchalizm.

W1, W2, U1, U2

7.

Nowy człowiek. Nihilista. Anarchista. Rewolucjonista. Mentalność bolszewicka.

W1, W2, U1, U2

8.

Mentalność łagrowa. Mentalność więzienna. Wor w zakonie.

W1, W2, U1, U2

9.

Militaryzacja i paramilitaryzacja życia.

W1, W2, U1, U2

10.

„Nowi Rosjanie”. Oligarchia.

W1, W2, U1, U2

11.

Stereotypy narodowe. Polski stereotyp Rosjanina. Rosyjski stereotyp Polaka.

U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach. Pozytywna ocena z pisemnego testu
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Analiza tekstów kultury rosyjskiej (XIX w. i pocz. XX w.)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.180.622079ee26700.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
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 różnymi formami tekstów kultury rosyjskiej XIX wieku i początku XX 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

student zna treści różnych tekstów kultury rosyjskiej
XIX wieku i początku XX wieku

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W04,
ROS_K1_W06,
ROS_K1_W09

zaliczenie pisemne

ROS_K1_U03,
ROS_K1_U04

zaliczenie pisemne

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ zinterpretować teksty kultury rosyjskiej
XIX wieku i początku XX wieku

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotowy do prowadzenie rozmowy
merytorycznej w oparciu o znajomość tekstów kultury
rosyjskiej XIX wieku i początku XX wieku

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

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.

I/Pojęcie: „teksty kultury” – wszelkie wytwory kultury (tekst pisany, obrazowy;
dzieło literackie, architektoniczne, malarskie, muzyczne, rozprawy ﬁlozoﬁczne,
teologiczne, historiozoﬁczne, naukowe, miasto, strój, bal, styl i sposób życia,
postać literacka itp.; „tekstocentryczność”. II/ Teksty kultury rosyjskiej XIX w. i
początku XX w.: 1. salony literackie: A. Oleina, M. Karamzina 2. tajne organizacje
(dekabryści) 3. czasopismo: „Sowriemiennik” 4. kółka ﬁlozoﬁczne: lubomudrzy,
pietraszewcy 5. zabawa taneczna: bal 6. rozprawa ﬁlozoﬁczna: „List pierwszy” (P.
Czaadajew) 7. poemat: „Jeździec miedziany” (A. Puszkin) 8. dramat: „Rewizor” (M.
Gogol) 9. rozprawa historiozoﬁczno-ﬁlozoﬁczna: „O charakterze cywilizacji Europy
i jej stosunku do cywilizacji Rosji” (I. Kiriejewski) 10. powieść: „Zbrodnia i kara” (F
Dostojewski) 11. obraz malarski: „Burłacy na Wołdze” (I. Riepin) 12. opera:
„Chowańszczyzna” (M. Musorgski) 13. styl i sposób życia: „kulturowe skity”
tołstoistów 14. zbiór rozpraw ﬁlozoﬁcznych: „Drogowskazy” 15. balet: „Ognisty
ptak” (I. Strawiński)

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne aktywność na zajęciach; pozytywna ocena z pracy pisemnej
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Rosyjska kultura ludowa i masowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.180.620238927f991.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
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 rosyjską kulturą ludową i masową.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student rozumie ewolucję kultury rosyjskiej.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W05,
ROS_K1_W06

zaliczenie pisemne
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W2

Student zna specyﬁkę rosyjskiej kultury ludowej
i masowej.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W06,
ROS_K1_W07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać poszczególne elementy
zmiany, ewolucji, dziedzictwa masowej i ludowej
kultury rosyjskiej.

ROS_K1_U03

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ analizować wytwory kultury masowej
i ludowej oraz formułować własne sądy na ich temat.

ROS_K1_U03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest zdolny do nawiązania konstruktywnego
dialogu na płaszczyźnie wartości kulturowych.

ROS_K1_K02

zaliczenie pisemne

K2

Student jest gotów do uczestniczenia w życiu
kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form.

ROS_K1_K02,
ROS_K1_K03

zaliczenie pisemne

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

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.

Ustalenia terminologiczne.

W1, U1

2.

Bóstwa i mitologia wschodniosłowiańska. Wierzenia pogańskie na Rusi. Politeizm
Słowian wschodnich.

W2, U2

3.

Bohater folklorystyczno-mityczny – przykłady w rosyjskiej kulturze i literaturze.

W2, U1, U2, K2

4.

Kalendarz ludowy. Cykl życia: obrzędy pogrzebowe, ślubne, związane z
narodzinami.

W2, U1, U2

5.

Obrzędy karnawałowe. Literatura powagi-śmiechu. Antykarnawał.

W2, U1, U2

6.

Folkor a kultura masowa.

U2, K1, K2

Sylabusy
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7.

Zachodnia kultura masowa a masskult czasów radzieckich.

W1, W2

8.

Rozrywka w kulturze sowieckiej i postsowieckiej

W2, U1

9.

Współczesna rosyjska kultura masowa: muzyka rozrywkowa, literatura popularna,
kino rosyjskie, estrada, środki masowego przekazu.

U2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, obecność na zajęciach (dopuszczalne 2
nieobecności).
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Cywilizacja radziecka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.1100.62023a99e402e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z systemowymi instytucjami okresu radzieckiego oraz omówienie ich
wpływu na życie społeczeństwa.

Efekty 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 rozeznanie w atrybutach cywilizacji, jako
kultury zaawansowanej społecznie, materialnie
i ideologicznie.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W07,
ROS_K1_W08,
ROS_K1_W11

egzamin

W2

Student zna i rozumie ideologiczno-ﬁlozoﬁczne
podstawy radzieckiej cywilizacji.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W03

egzamin

Student orientuje się w realiach cywilizacji radzieckiej.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W03,
ROS_K1_W07,
ROS_K1_W08,
ROS_K1_W11

egzamin

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ samodzielnie interpretować zjawiska
zachodzące w przestrzeni cywilizacji radzieckiej.

ROS_K1_U03

egzamin

U2

Student potraﬁ wskazać na zależności między
elementami cywilizacji radzieckiej a postradzieckiej.

ROS_K1_U03

egzamin

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest przygotowany do krytycznego oglądu
zjawisk zachodzących we współczesnej Rosji.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Marksizm i jego pochodne. Marksizm-leninizm. Leninizm-stalinizm.

W2, U1, K1

2.

Socjalizm utopijny, socjalizm realny, „kapitalizm państwowy”.

W2, W3, U1, U2, K1

3.

Praca „radziecka”.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Nacjonalizacja, centralizacja i planizacja gospodarki.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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5.

Kolektywizacja. Kołchozy i sowchozy.

W1, W2, W3, U1, U2

6.

Państwo wspólnotowe, partia-państwo, nadzór partyjny. Partiokracja.
Biurokratyzacja.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

7.

System i rząd monopartyjny.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

8.

Partyjne elity. Kadry. Nomenklatura.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

9.

System penitencjarny. GUŁag. Praca przymusowa.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

10.

Armia Czerwona. Armia Radziecka. Militaryzacja i paramilitaryzacja. Wyścig
zbrojeń. Podbój kosmosu.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

11.

Bezpieczeństwo publiczne. Milicja.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

12.

Policja polityczna. WCzK i „czerwony terror”. GPU. OGPU. NKWD. KGB.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

13.

Industrializacja. Urbanizacja. Zorganizowane życie miejskie. Monomiasta.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

14.

Budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

15.

Szkolnictwo, edukacja, indoktrynacja. Organizacje polityczne dla dzieci i
młodzieży.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z egzaminu.
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Literatura rosyjska po 1917 roku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.1100.620b8d3a971ea.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie słuchaczom powiązań z literaturą rosyjską XIX wieku

C2

Przekazanie studentom wiedzy o "trzech ścieżkach" rozwoju literatury po 1917 roku

C3

Uświadomienie słuchaczom problemu powiązań literatury okresu radzieckiego z polityką

C4

Przekazanie wiedzy o twórczości wybitnych twórców w czasie "odwilży" i breżniewowskiego zastoju

Efekty 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 charakterze, miejscu i znaczeniu
literatury pośród innych sfer życia kulturalnego
w Rosji.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2

ma uporządkowaną wiedzę i rozumie założenia
kierunków, nurtów i ugrupowań w literaturze rosyjskiej
1917-1956

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3

zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji prozy, poezji i dramatu rosyjskiego.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W4

zna i rozumie powiązanie XX-wiecznych dzieł
literackich z utworami poprzednich epok.

ROS_K1_W02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W5

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z dziedziny
literaturoznawstwa.

ROS_K1_W02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W6

zna historyczne i polityczne uwarunkowania literatury
rosyjskiej.

ROS_K1_W01

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W7

zna zależności między literaturą a rosyjską myślą
ﬁlozoﬁczną i ideologią

ROS_K1_W07,
ROS_K1_W08

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętności badawcze i analityczne
dotyczące wytworów literackich

ROS_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2

umie powiązać zależności między literaturą rosyjską
a literaturami innych obszarów kulturowych

ROS_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ zbudować wypowiedź ustną i pisemną
dotyczącą literatury (w języku rosyjskim).

ROS_K1_U03,
ROS_K1_U04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U4

Student posiada umiejętność analizy i interpretacji
tekstów literackich

ROS_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

ROS_K1_K01

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do określenia oryginalności
literatury rosyjskiej wobec literatury innych krajów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Periodyzacja. Kontynuacja prądów modernistycznych.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
K1

2.

Różnorodność postaw pisarskich wobec rewolucji i Wojny Domowej (W.
Majakowski, S. Jesienin, M. Cwietajewa).

W1, W2, U1, U2

3.

I i II fala literacka emigracji rosyjskiej (specyﬁka kolejnych ,,fal", przedstawiciele i
ich utwory). Centra emigracyjne. N. Berberowa, I. Odojewcewa, I. Bunin...

W1, W2, W5, W6, W7,
U1, U2, U3

4.

Pisarze proletariaccy i współwędrowcy (A. Gastiew, I. Babel). RAPP-owcy.

W1, W2, W5, W6, U1

5.

Literatura a NEP (M. Bułhakow, M. Zoszczenko, I. I1f, J. Pietroń).

W1, W2, U1

6.

Satyra w porewolucyjnej literaturze rosyjskiej Industrializacja i kolektywizacja obraz literacki (A. Płatonow).

W1, W2, U1

7.

Wielki Terror - prezentacja beletrystyczna. Uniﬁkacja literatury.

W1, W2, U1

8.

Teoria bezkonﬂiktowości. Powieść produkcyjna.

W1, W2, U1

9.

Początki nurtu antyutopijnego.

W1, W2, U1

10.

Literatura batalistyczna. Fałszywy obraz wojny. Proza ,, prawdy okopów":
W.Niekrasow, W. Grossman, G. Władimow.

W1, W2, U1

11.

Drugie ,, zlodowacenie" stalinowskie. Kontynuacja prześladowań twórców
nieprawomyślnych Schyłek Stalinizmu, eskalacja terroru.

W1, U1

12.

Życie codzienne, powszedniość egzystencji ludzi w obrazach literackich
1917-1956

W2, U1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę Aktywność na zajęciach, zaliczenie ustne z oceną

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie zajęć "Klasyka literatury rosyjskiej"

Sylabusy
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Stosunki polsko-rosyjskie w perspektywie zmian kulturowo-społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.1100.1587385257.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

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 studenta z wybranymi faktami ze współczesnej historii stosunków polsko-rosyjskich, na tle ich
dawniejszych uwarunkowań mentalnościowych, kulturowych, społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna najważniejsze fakty z historii stosunków
polsko-rosyjskich w perspektywie diachronicznej oraz
rozumie ich wpływ na wydarzenia w perspektywie
synchronicznej.

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W07,
ROS_K1_W09,
ROS_K1_W10

zaliczenie ustne, projekt

W2

Student zna i rozumie rozwój kutury rosyjskiej w jej
dialogu i interakcji z kulturą Polską na przestrzeni
dziejów; potraﬁ powiązać zjawiska z przemianami
społeczno-kulturowymi.

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W07,
ROS_K1_W09,
ROS_K1_W10

zaliczenie ustne, projekt

W3

ROS_K1_W02,
Potraﬁ prowadzić rzeczowy nienacechowany
ROS_K1_W07,
emocjonalnie dialog o kulturze polskiej i rosyjskiej. Jest
ROS_K1_W08,
gotowy do kontynuowania studiów nad wzajemnymi
ROS_K1_W09,
zależnościami kulturalnymi polsko-rosyjskimi.
ROS_K1_W10

zaliczenie ustne, projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ systematyzować i hierarchizować
wydarzenia z obszaru stosunków polsko-rosyjskich;
potarﬁ wskazać na ich powiązania z kontekstem
społecznym i przemianami kulturowymi; precyzyjnie
stosuje aparat pojęciowy oraz narzędzia
matodologiczne w powiązaniu z konkretnym
zagadnieniem; potraﬁ uzasadnić swój wybór.

ROS_K1_U03,
ROS_K1_U04

zaliczenie ustne, projekt

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02,
ROS_K1_K03

zaliczenie ustne, projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest gotów do prowadzenia rzeczowej,
nienacechowanej emocjonalnie dyskusji
z przedstawicielem kultury rosyjskiej oraz
z przedstawcielami własnej kultury o kulturze
rosyjskiej i jej wielorakich zależnościach. Jest gotów
do nieustannego poszerzania i pogłębiania wiedzy
oraz śledzenia na bieżąco zmieniającego się kontekstu
społeczno-kulturowego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

konsultacje

4

przygotowanie projektu

26

poprawa projektu

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.

Teoretyczne i metodologiczne założenia badań stosunków polsko-rosyjskich. Rytm
wyzwań i odpowiedzi w interakcjach historycznych. Rola języka i instytucji
eduakcyjnych w kontaktach kulturalnych. Elementy "mentalności słowiańskiej"
jako paltforma jednocząca. Dialog i przerwanie dialogu. Problem interpretacji
wydarzeń historycznych a współpraca kulturalna. Kultura jako narzędzie
porozumienia i wywierania wpływu.

W1, W2, W3, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, projekt projekt przedstawiony w czasie zajęć + poprowadzenie dyskusji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zanjomość języka rosyjskiego na poziomie pozwalającym czytać oryginalne materiały stron www., krókie teksty
publicystyczne i popularno-naukowe; rozumienie ze słuchu programu telewizyjnego/radiowego/audycji.

Sylabusy
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Классика русского кино
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.1100.62023b368c654.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Rosyjski

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

Opanowanie wiedzy z zakresu problematyki klasyki kina radzieckiego i rosyjskiego

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 zjawiska
ROS_K1_W02,
zachodzące w kinie rosyjskim okresu radzieckiego oraz
ROS_K1_W06
po roku 1991

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować w elementarnym zakresie zjawiska
zachodzące w kinematograﬁi okresu radzieckiego oraz
we współczesnym kinie rosyjskim

ROS_K1_U03

zaliczenie pisemne

ROS_K1_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do dalszego samodzielnego kształcenia zmierzającego
do udoskonalenia wiedzy w zakresie radzieckiej
i rosyjskiej kinematograﬁi

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Рождение кино в России: иностранные и отечественные режиссеры в России,
W1, U1, K1
документальные фильмы, фильмы В. Старевича.

2.

Фильмы периода революции и Гражданской войны

W1, U1, K1

3.

Советская школа монтажа: режиссеры, фильмы

W1, U1, K1

4.

Развитие звукового кино.

W1, U1, K1

5.

Социалистический реализм советского кино.

W1, U1, K1

6.

Образ Великой Отечественной войны на экране.

W1, U1, K1

7.

Кино «оттепели».

W1, U1, K1

8.

Кино эпохи застоя.

W1, U1, K1

9.

Эпоха перестройки в советском кино.

W1, U1, K1

10.

Российское кино после 1991 года.

W1, U1, K1

11.

Творческий путь Н. Михалкова, А. Михалкова-Кончаловского, А. Балабанова,
А. Звягинцева.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie przeprowadzane jest w formie pisemnej w wyznaczonym
zaliczenie pisemne terminie w czasie sesji egzaminacyjnej. Warunkiem zaliczenia przedmiotu
jest uzyskanie 60% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Анализ общественного дискурса
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.1100.5cc6f77e1e80f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

stworzenie teoretycznych i metodologicznych podstaw analizy dyskursu

C2

wprowadzenie kluczowych obszarów analizy dyskursu

C3

kształtowanie podstawowych umiejętności realizacji procedur dyskursyjno-analitycznych na przykładach tekstów
z różnych źródeł, gatunków

C4

przekazanie wyobrażenia o usystematyzowaniu metod i technik analizy dyskursu jako metody; badania
socjologiczne.

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

metodologiczne podstawy badań dyskursyjnoanalitycznych, zastosowanie analiza dyskursu;

ROS_K1_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W2

teoretyczne modele analizy dyskursu, opisywanie
działań społecznych, społecznościowych percepcja,
komunikacja i interakcja poziomy makro i mikro;

ROS_K1_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W3

główne kierunki i podejścia do realizacji analizy
dyskursu w socjologii.

ROS_K1_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U1

analizować różne zjawiska i procesy społeczne,
strukturę i charakterystykę relacji społecznych, grup,
instytucji społeczeństwa z wykorzystaniem możliwości
i zasad metody analizy dyskursu;

ROS_K1_U01,
ROS_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

typologizować i inaczej uogólniać informacje
teoretyczne i empiryczne w analizie rzeczywistości
społecznej;

ROS_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U3

stosować analizę dyskursu jako odrębną metodę
badawczą, a także w połączeniu z innymi metodami;

ROS_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U4

formułować pomysły autorskie przy wdrażaniu metody
analizy dyskursu;

ROS_K1_U01,
ROS_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczyć w projektowych formach pracy
i realizować samodzielne projekty analityczne;

ROS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K2

prezentować odbiorcom wyniki prac badawczych
i analitycznych;

ROS_K1_K02,
ROS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K3

pozyskiwanie fachowych informacji z różnego rodzaju
źródeł, w tym z Internetu i literatury zagranicznej;

ROS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K4

strukturyzowanie materiału teoretycznego, przy
użyciu materiału teoretycznego

ROS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Przygotowanie do sprawdzianów

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dyskurs. Język. Komunikacja. Komunikacja - podstawowe pojęcia

W1, W2, W3, U2, U3

2.

Komunikacja (funkcje komunikacji, formy komunikacji, rodzaje komunikacji,
główne cele komunikacji, językowe środki komunikacji).

W1, W2, W3, U2, U3, K4

3.

Komunikacja (akt komunikacyjny, główne funkcje aktu komunikacyjnego,
struktura aktu komunikacyjnego, etapy procesu komunikacyjnego).

W1, U1

4.

Akt mowy - (lokucja, illokucja, perlokucja).

W1, W2, W3, U2, K3

5.

Dyrektywne akty mowy (prośba, propozycja, rada...)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K4

6.

Rodzaje komunikacji: komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna.

W2, W3, U1, U2, K1, K2

7.

Komunikacja werbalna – funkcje komunikacji werbalnej, klasyﬁkacja systemów
komunikacji werbalnej

W2, U1, U2, K1, K4

8.

Komunikacja niewerbalna – funkcje komunikacji niewerbalnej, klasyﬁkacja
systemów komunikacji niewerbalnej

W2, U1, U2, U3, U4, K3,
K4

9.

Manipulacja - metody manipulacji, rodzaje manipulacji i manipulatory.
manipulacje reklamowe. Manipulacja w polityce

W2, U1, U2, U4, K3

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
System punktacji do oceny wiedzy uczniów obejmuje
następujące rodzaje kontroli: 1) udział w interaktywnej
dyskusji, 2) wystąpienie z prezentacją multimedialną
3)analiza tekstu wykonywana przez grupę studentów, 4)
indywidualny projekt badawczy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1

Sylabusy

221 / 237

Seminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.1300.5ca756a3de0d9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

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

Semestr 5: Wypracowanie wstępnych umiejętności potrzebnych do napisania pracy licencjackiej

C2

Semestr 6: Doprowadzenie studentów do ukończenia pracy licencjackiej.

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

Semestr 5 i 6: Student zna podstawowe metody badań
nad zagadnieniami społeczno-politycznymi,
gospodarczymi, kulturowymi, literackimi i religijnoﬁlozoﬁcznymi.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W04,
ROS_K1_W06,
ROS_K1_W07,
ROS_K1_W08,
ROS_K1_W09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

SEMESTR 5: Student potraﬁ wyszukiwać, krytycznie
oceniać, analizować i wykorzystywać informacje
z różnych źródeł.

ROS_K1_U03

zaliczenie

U2

SEMESTR 6: Student potraﬁ wyszukiwać, dokonywać
krytycznej oceny, analizować i wykorzystywać
informacje płynące z różnych źródeł w celu
pomyślnego ukończenia licencjackiego programu
badawczego.

ROS_K1_U02,
ROS_K1_U03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

SEMESTR 5: Student jest gotów do określenia
priorytetów w badaniach Rosji

ROS_K1_K02

zaliczenie

K2

SEMESTR 5: Student jest gotów do pogłębiania wiedzy
o Rosji

ROS_K1_K02

zaliczenie

K3

SEMESTR 6: Student jest gotów do określenia
priorytetów w badaniu Rosji oraz do skutecznego
pogłębiania wiedzy w wybranym temacie.

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02,
ROS_K1_K03

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

konsultacje

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

analiza problemu

60

pozyskanie danych

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

SEMESTR 5:
1/ Selekcja problematyki materiału badawczego dotyczącego wybranego
zagadnienia.
2/ Podstawy umiejętności tworzenia opracowań naukowych: plan badań, wybór
podejścia, metod i technik badawczych, wybór literatury przedmiotu.
3/ Pytania i problemy badawcze, hipotezy. Logika pracy badawczej.

W1, U1, K1, K2

SEMESTR 6:
Weryﬁkacja struktury pracy licencjackiej na podstawie analizy danych i literatury.
Redakcja pracy licencjackiej. Zasady cytowania, dokumentowania, konstruowania
bibliograﬁi. Kwestie dotyczące prawa autorskiego.

2.

W1, U2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia I semestru jest sporządzenie wstępnego projektu
pracy, bibliograﬁi oraz napisanie pierwszego fragmentu rozprawy.
Warunkiem zaliczenia II semestru jest złożenie pracy licencjackiej w
terminie.
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Semestr 6
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia seminarium jest złożenie pracy.
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Kultura radziecka i postradziecka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.1200.62023bd0a442d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
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

Zapoznanie studenta z przejawami kultury rosyjskiej okresu radzieckiego i postradzieckiego.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu kultury i sztuki okresu radzieckiego i postradzieckiego.

Efekty 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

Student zna dziedzictwo kulturowe Rosji
przedrewolucyjnej i wie jak odnieść je do zjawisk
kulturowych XX - XXI wieku

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W06,
ROS_K1_W08

egzamin ustny

Student zna i rozumie znaczenie dziedzictwa
kulturowego Rosji radzieckiej i postradzieckiej.

ROS_K1_W01,
ROS_K1_W02,
ROS_K1_W06,
ROS_K1_W07,
ROS_K1_W08

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ w sposób precyzyjny w mowie i piśmie
komunikować się w języku rosyjskim na tematy
związane z życiem kulturalnym.

ROS_K1_U01,
ROS_K1_U02,
ROS_K1_U03

egzamin ustny

U2

Student potraﬁ wskazywać i neutralizować stereotypy
na obszarze kulturowym.

ROS_K1_U01,
ROS_K1_U02,
ROS_K1_U03

egzamin ustny

U3

Student potraﬁ w praktyce zastosować podstawowe
metody analizy i interpretacji tekstów kultury.

ROS_K1_U03

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest zdolny do nawiązania konstruktywnego
dialogu dotyczącego kultury.

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02,
ROS_K1_K03

egzamin ustny

K2

Student jest w stanie samodzielnie dokonywać analizy
i oceny wydarzeń bieżących z dziedziny życia
kulturalnego.

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02,
ROS_K1_K03

egzamin ustny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

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.

Propaganda w kulturze. Kultura proletariacka. Kwestia wolności artysty. Cenzura.

W1, U3, K1

2.

Realizm socjalistyczny (sztuki plastyczne, muzyka, teatr, architektura).

W1, W2, U3, K2

3.

Wielka Wojna Ojczyźniana jako mit kulturowy.

W2, U2, K1

4.

Kultura rosyjska w czasach odwilży Chruszczowa.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Ruch dysydencki w ZSRR. Emigracja rosyjska.

W1, W2, U1, U2, K2

6.

Kultura rosyjska w epoce zastoju.

W1, W2, U3, K1

7.

Zmiany okresu pierestrojki i lat transformacji ustrojowej.

W1, W2, U2, U3, K2

8.

Homo sovieticus i homo (post)sovieticus.

W2, U1, U3, K1

9.

Nowi Rosjanie i oligarchia.

W2, U2, K2

10.

W poszukiwaniu "idei rosyjskiej" - tradycja a zmiana w Rosji putinowskiej.

W1, U1, U2, K2

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest 80% frekwencja na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
80% frekwencja na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności).
Znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym analizę materiałów dydaktycznych prezentowanych na zajęciach i
podczas pracy indywidualnej.

Sylabusy
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Русское искусство
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.1200.1587385122.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zaznajomienie studenta z węzłowymi zagadnieniami sztuki rosyjskiej

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 węzłowe pojęcia i podstawowe kierunki
sztuki rosyjskiej

ROS_K1_W02,
ROS_K1_W05,
ROS_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować i nazwać podstawowe
kierunki w sztuce rosyjskiej i wykorzystać tę wiedzę
do samodzielnej analizy

ROS_K1_U01,
ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ zidentyﬁkować wybrane obiekty
artystyczne

ROS_K1_U01,
ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

Student umie opisać obiekty artystyczne
z uwzględnieniem wiodących cech epoki

ROS_K1_U01,
ROS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do świadomego, popartego
przygotowaniem teoretycznym, odbioru artystycznej
kultury rosyjskiej

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

40

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

30

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.

Русская иконопись

W1, U1, U2, U3, K1

2.

Древнерусская архитектура

W1, U1, U2, U3, K1

3.

Московский Кремль рубежа XV/XVI века

W1, U1, U2, U3, K1

4.

Основополагающие перемены русской культуры XVII векa и их влияние на
искусство. Архитектура, музыка, иконография, скульптура.

W1, U1, U2, U3, K1

5.

XVIII ВЕК - век портрета. Главные художники, тенденции. Новый подход к
человеку и к искусству.

W1, U1, U2, U3, K1

6.

Петровское и елизаветинское барокко. Классицизм при Екатерине II.
Скульптура XVIII века.

W1, U1, U2, U3, K1

7.

Живопись I половины XIX века. А. Иванов, К. Брюллов. О. Кипренский.
В.Тропинин. Академизм. Романтизм. В сторону реализма.

W1, U1, U2, U3, K1

8.

Ампир в архитектуре. Главные черты. Сталинский ампир.

W1, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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9.

Передвижники. Идеи, представители, судьбы. Пейзаж в живописи II
половины XIX века. И. Айвазовский, И. Шишкин, И. Левитан.

W1, U1, U2, U3, K1

10.

Русский авангард. Абстракционизм. Теория живописи В.Кандинского; роль
цвета. Конструктивизм в архитектуре.

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, metody
e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie wykładu

Sylabusy
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Współczesna literatura rosyjska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.1200.62023c61013b8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student posiada znajomość nowych trendów w literaturze rosyjskiej (od pierestrojki do czasów najnowszych)

C2

Student potraﬁ interpretować i analizować teksty literackie

C3

Student potraﬁ wskazać zmiany i różnice pomiędzy literaturą popieriestrojkową oraz literaturą XXI wieku
a wcześniejszymi okresami literackimi

C4

Student potraﬁ wskazać na oryginalność literatury rosyjskiej w odniesieniu do literatury powszechnej

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 utwory beletrystyczne
i publicystyczne z kanonu literatury oﬁcjalnej
i drugoobiegowej

ROS_K1_W02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2

Student wie jakie kryteria stosować w dyskusji
i dialogu z innymi

ROS_K1_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ analizować i interpretowaći utworów
beletrystycznych

ROS_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2

wskazać i udowodnić powrót do tradycji w literaturze
współczesnej

ROS_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów do obiektywnego oglądu
rzeczywistości społeczno-politycznej przez pryzmat
literatury

ROS_K1_K03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K2

Student jest gotów do przełamywania stereotypów
w postrzeganiu literatury rosyjskiej

ROS_K1_K01

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K3

Student jest gotów do rozmowy o literaturze w języku
rosyjskim

ROS_K1_K01,
ROS_K1_K02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K4

Student potraﬁ dostrzec dialog kulturowy w literaturze
powszechnej

ROS_K1_K03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nowe tendencje i trendy w literaturze rosyjskiej (od połowy lat 90. do dzisiaj)

W1, U1, U2, K1

2.

Postmodernizm. Nowy realizm. Neosentymentalizm.

W1, W2, U1, U2, K2, K3,
K4

3.

Literatura masowa i literatura popularna

W1, U1, U2

Sylabusy
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4.

Zerwanie z mitem "Wielkiej Wojny Ojczyźnianej"

W1, W2, K2, K3, K4

5.

Nowy Rosjanin - Oligarcha - Celebryta

U1, U2

6.

Wyodrębnienie prozy kobiet

W1, U1, U2

7.

Świat ponowoczesny w literaturze rosyjskiej XXI wieku

U1, K1

8.

Pamięć zbiorowa i postpamięć

W1, U1

9.

"Czwarta fala" emigracji rosyjskiej

W1, U1, U2

10.

Wątki uniwersalne. Psychologia i przyjaźń w najnowszej literaturze rosyjskiej.

W1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę aktywny udział w zajęciach, zaliczenie ustne na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności nieusprawiedliwione); Zaliczenie z przedmiotu "Literatura
rosyjska po 1917 roku"

Sylabusy
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Praktyka tłumaczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.1200.5cac67daba0ce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami tłumaczenia pisemnego i ustnego (konsekutywnego
i symultanicznego) oraz wyrobienie umiejętności korzystania ze słowników specjalistycznych i poszukiwania
innych źródeł informacji. Na zajęciach ćwiczona jest również umiejętność parafrazowania zadanych wypowiedzi,
a studenci mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na różnych gatunkowo tekstach (zestaw,
skompletowany przez prowadzącego i dostosowany do potrzeb i poziomu grupy).

Efekty 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

teksty rosyjskie

ROS_K1_W10

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2

potraﬁ tłumaczyć teksty publicystyczne

ROS_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

potraﬁ tłumaczyć teksty naukowe (kulturoznawcze)

ROS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W4

potraﬁ tłumaczyć ustnie

ROS_K1_W08

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W5

tłumaczenie konsekutywne

ROS_K1_W11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

ROS_K1_U01

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

tłumaczyć ustnie (teksty humanistyczne)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do współpracy z grupą

ROS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K2

praca w grupie w języku rosyjskim

ROS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

analiza problemu

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

rozwiązywanie zadań problemowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

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.

teksty naukowo-publicystyczne

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

Sylabusy
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2.

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

teksty naukowe (streszczenia, abstrakty)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne, zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia jest obecność studenta na zajęciach i
aktywne w nich uczestnictwo, posiadanie odrobionych zadań
domowych. Zaliczone pozytywnie końcowe kolokwium
zaliczeniowe, składające się z dwóch części: 1. tłumaczenie
pisemne tekstu wybranego przez nauczyciela 2. tłumaczenie
ustne konsekutywne po uprzednim zapoznaniu się z tekstem.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1/B2

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

rosjoznawstwo

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 kulturze i religii

59%

Językoznawstwo

18%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 6%
Nauki o polityce i administracji

6%

Literaturoznawstwo

6%

Historia

3%

Ekonomia i ﬁnanse

2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku rosjoznawstwo wykazuje pewne podobieństwa, ale i znaczne
różnice w stosunku do innych kierunków realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim, a obejmujących swą tematyką Rosję
w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Największe podobieństwo można zauważyć w przypadku studiów na
kierunku studia eurazjatyckie prowadzonych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, tym bardziej, że jego
planowana realizacja opiera się na zbliżonych zasobach kadrowych Instytutu Rosji i Europy Wschodniej. O ile jednak program
studiów eurazjatyckich realizowany jest w ramach dyscypliny nauk o polityce i administracji i skoncentrowany jest przede
wszystkim na całym obszarze postradzieckim, o tyle studia rosjoznawcze pozostają w obrębie nauk o kulturze i religii;
stawiając sobie za cel dogłębne studium rozwoju społeczeństwa rosyjskiego, w tym głównie jego uwarunkowań kulturowohistorycznych i konfesyjnych, bogatej spuścizny ideowej wywodzącej się z myśli społeczno-ﬁlozoﬁcznej i literatury, nie
pomijając także różnorakich polityk wewnętrznych (edukacyjnej, kulturalnej, społecznej), polityki zagranicznej czy
komunikacji w ramach współczesnych mediów. Program zawiera obszerniejszy niż w przypadku większosći studiów
nieﬁlologicznych udział lektoratu języka rosyjskiego. Zwiększenie to jest jednak konieczne ze względu na fakt, że proﬁl
absolwenta zakłada swobodne poruszanie się w dziedzinie kontaktów międzynarodowych na obszarze rosyjskojęzycznym i
nie zmierza ku eksploracji pola badawczego ﬁlologii tj. językoznawstwa historycznego i teoretycznego czy badań literackich.

Charakterystyka kierunku
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Koncepcja kształcenia
Kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku rosjoznawstwo wpisuje się w misję i strategię Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W szczególności dotyczy to kwestii wielowymiarowej współpracy międzynarodowej, należącej do najbardziej
fundamentalnych założeń misji UJ i jest nieodłącznym elementem jego dziedzictwa, którego pielęgnowanie podkreślone jest
w Strategii Rozwoju uczelni ze szczególną siłą. Innym istotnym pryncypium Uczelni jest otwartość na nieznane; postulat ten
realizuje program studiów, które dotyczą postrzeganej zwykle w perspektywie stereotypów cywilizacji rosyjskiej. Inicjatywa
otwarcia nowego kierunku studiów zbieżna jest z zawartym w Strategii Rozwoju UJ imperatywem o nieustającym znaczeniu:
wzrostem atrakcyjności dydaktycznej. Istotne w ofercie studiów rosjoznawczych drugiego stopnia jest ukierunkowanie ku
wykorzystaniu "potencjału zawartego w różnorodności działań" w różnych obszarach badawczych, co pozwala na holistyczne
traktowanie studiowanego materiału. Startegia UJ skłania ku promowaniu badań interdyscyplinarnych. Badania tego typu,
stanowiące bazę naukową dla procesu dydaktycznego na nowym kierunku, przekraczają granice kilku dyscyplin naukowych,
takich jak nauki o kulturze i religii, nauki o polityce i administracji, literaturoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i
mediach, ﬁlozoﬁa, nauki socjologiczne i nauki prawne. Studia nastawione są na badanie współczesnej Rosji w zakresie jej
życia kulturalnego i religijnego, polityki wewnetrznej i zagranicznej, życia społecznego, literatury, gospodarki, komunikacji
społecznej, polityki bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowyym. Dzięki temu przyczyniają się do
postulowanego w Strategii Rozwoju UJ skutecznego wpływu na otoczenie kulturowe, społeczne i gospodarcze.

Cele kształcenia
1. Wykształcenie specjalistów w zakresie znajomości realiów kulturowych, religijnych oraz społeczno-politycznych
współczesnej Rosji
2. Ukształtowanie absolwentów przygotowanych do funkcjonowania na współczesnym rosyjskim rynku
3. Ukształtowanie zdolności komunikacyjnej z partnerami na obszarze rosyjskojęzycznym
4. Wypracowanie kompetencji funkcjonowania w świecie współczesnych mediów na obszarze rosyjskojęzycznym
5. Ukształtowanie postawy głębszego zrozumienia uwarunkowań społeczno-kulturowych partnera rosyjskiego

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Brak specjalistów o rzetelnej wiedzy i wysoko zaawansowanych umiejętnościach związanych z działaniami instytucji
kulturalnych, związków wyznaniowych, podmiotów gospodarczych, służb państwowych, w zakresie kontaktów z podmiotami
rosyjskimi i na obszarze rosyjskojęzycznym.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się wychodzą naprzeciw wymogom i potrzebom współczesnych realiów społeczno-gospodarczych. W
największym stopniu dotyczy to takich elementów wiedzy jak: realia życia kulturalnego, religijnego, społecznego i
politycznego oraz procesy gospodarcze i warunki prowadzenia biznesu; umiejętności: zdolności komunikowania się, analizy
zjawisk zachodzących we współczesnej cywilizacji rosyjskiej a także takich kompetencji jak odpowiednie określenie
priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania badawczego dotyczącego zagadnień związanych z
Rosją.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
1. Rosyjski system polityczny i organizacje pozarządowe 2. Polityka zagraniczna współczesnej Rosji 3. Współczesna literatura
rosyjska 4. Rosyjski sektor energetyczny 5. Stosunki międzynarodowe na obszarze Kaukazu, Azji Środkowej i Europy
Wschodniej 6. Media w Rosji 7. Przemiany społeczno-kulturalne współczesnego Iranu 8. Historia Białorusi 9. Rosyjski
modernizm 10. Teatr w Rosji 11. dzieje wojskowości na obszarze eurazjatyckim

Związek badań naukowych z dydaktyką
Charakter badań naukowych w dużej mierze odpowiada działalności dydaktycznej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej.
Dotyczy to w szczególności takich tematów dydaktycznych jak: społeczeństwo rosyjskie, systemy polityczne i
administracyjne państw obszaru eurazjatyckiego, stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim, kultura i literatura
obszaru eurazjatyckiego, gospodarka regionu, historia państw obszaru eurazjatyckiego. Zainteresowania badawcze
Pracowników IRIEW są silnie powiązane z tematyką kierunku. Złożono kilka propozycji projektów i grantów, obejmujących
tematykę badawczą, która jest nieozwerwalnie związana z dydaktyką prowadzoną w ramach studiów drugiego stopnia na
kierunku rosjoznawstwo.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedziba Instytutu Rosji i Europy Wschodniej mieści się w centrum miasta w budynku przy ul. W. Rejmonta 4. Instytut
zajmuje część dwóch kondygnacji, znajdujących się na parterze oraz pierwszym piętrze o łącznej powierzchni użytkowej
514,44 m ². Instytut dysponuje salami dydaktycznymi, gabinetami pracowników oraz sekretariatami.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Instytutu Rosji i Europy Wschodniej odbywają są w następujących
salach dydaktycznych:
- sala 107 (1 piętro)- 25 miejsc (sala wykładowa)
- sala 112 (1-piętro) – 20 miejsc (sala seminaryjna/ sala obrad IRIEW)
- sala 143 (1-piętro) – 30 miejsc (sala seminaryjna)
- sala 09 (parter) – 40 miejsc (sala wykładowa)
- sala 016 (parter)– 14 miejsc
- sala 020 (parter)– 35 miejsc
We wszystkich pomieszczeniach Instytutu studenci oraz pracownicy mają dostęp do bezprzewodowego Internetu, zarówno w
salach dydaktycznych, jak i w korytarzu.
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.
W w/w pomieszczeniach jest możliwość korzystania z bezprzewodowego Internetu.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0314

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Program studiów przewiduje cztery semestry nauki zakończone napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem
dyplomowym. Zajęcia fakultatywne obejmują, między innymi, naukę języka rosyjskiego kierunkowego dostosowaną do
poziomu zaawansowania studenta oraz przedmioty z zakresu dyscyplin naukowych: nauki o kulturze i religii oraz nauki o
polityce i administracji. Osobom, które w momencie podjęcia studiów II stopnia na kierunku Rosjoznawstwo, nie znały języka
rosyjskiego i nie posiadały akademickiej wiedzy na temat Rosji, zaleca się wybranie spośród przedmiotów fakultatywnych : a/
w pierwszym semestrze - Dawne dzieje cywilizacji rosyjskiej; b/ w drugim semestrze - Dzieje nowożytnej cywilizacji
rosyjskiej i ZSRR.
W przypadku przerwy w toku studiów (dotyczy osób wracających po urlopach, powtarzających rok, wznawiających studia)
możliwe jest ich kontynuowanie na kolejnym roku w wersji programu obowiązującej w chwili rozpoczęcia cyklu, w którym
student kontynuuje przerwaną naukę.Program studiów przewiduje cztery semestry nauki zakończone napisaniem pracy
magisterskiej oraz egzaminem magisterskim. Student zobowiązany jest zrealizować 9 przedmiotów z listy przedmiotów do
wyboru.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

38

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

22

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

36

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

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

8

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1020

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

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Zaliczenie przewidzianych w programie studiów przedmiotów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik z
egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy polega na ustosunkowaniu się do uwag promotora i recenzenta oraz
udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu kierunku studiów.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

ROS_K2_W01

Absolwent zna i rozumie realia życia kulturalnego, religijnego, społecznego,
gospodarczego oraz politycznego współczesnego państwa rosyjskiego

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

ROS_K2_W02

Absolwent zna i rozumie kontekst historyczny zjawisk współczesnej kultury rosyjskiej
i życia religijnego

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

ROS_K2_W03

Absolwent zna i rozumie terminologię oraz problematykę badawczą nauk
humanistycznych i społecznych

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

ROS_K2_W04

Absolwent zna i rozumie współczesne realia kulturowe, religijne, polityczne i
gospodarcze Białorusi jako najbliższego partnera Rosji w ramach Państwa
Związkowego i Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej na tle wspólnego dziedzictwa
kulturowego i uwarunkowań historycznych

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

ROS_K2_W05

Absolwent zna i rozumie znaczenie miejsca Rosji we współczesnych stosunkach
międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem stosunków kulturalnych,
religijnych, a także bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

ROS_K2_W06

Absolwent zna i rozumie problematykę rozwoju gosodarczego Rosji i jej kontaktów z
międzynarodowym otoczeniem gospodarczym.

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

ROS_K2_W07

Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i
prawa autorskiego z uwzględnieniem prawa międzynarodowego

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

Kod

Treść

PRK

ROS_K2_U01

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, krytycznie oceniać, analizować i wykorzystywać
informacje pozyskane z różnych źródeł, także rosyjskojęzycznych, używać je i
komunikować się we współczesnych systemach medialnych

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UU

ROS_K2_U02

Absolwent potraﬁ komunikować się w zakresie czterech sprawności językowych
języka rosyjskiego, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P7U_U, P7S_UK,
P7S_UU

ROS_K2_U03

Absolwent potraﬁ rozumieć, krytycznie oceniać oraz analizować zjawiska zachodzące
we współczesnej cywilizacji rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem trendów
rozwojowych w rosyjskiej kulturze, życiu politycznym i gospodarczym, stosunkach z
innymi państwami oraz w obszarze bezpieczeństwa

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UU

ROS_K2_U04

Absolwent potraﬁ badać, formułować i kategoryzować problemy, dobierać stosowne
metody i narzędzia badawcze, opracowywać i prezentować wyniki badań nad Rosją

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UU

ROS_K2_U05

Absolwent potraﬁ dokonywać krytycznej oceny i dostarczać logicznej argumentacji z
wykorzystaniem posiadanej wiedzy oraz poglądów własnych i innych autorów, a
także formułować wnioski i syntetyczne podsumowania

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UU

ROS_K2_U06

Absolwent potraﬁ projektować, przygotowywać w języku polskim i obcym prace i
projekty dotyczące Rosji z możliwością ich praktycznego wykorzystania

P7S_UW,
P7S_UO, P7S_UU

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

ROS_K2_K01

Absolwent jest gotów do rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie,
uczestnictwa w zbiorowych projektach badawczych i edukacyjnych związanych z
eksploracją Rosji.

P7S_KK, P7S_KO,
P7S_KR

ROS_K2_K02

Absolwent jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji
określonego przez siebie i innych zadania badawczego dotyczącego zagadnień
rosyjskich

P7U_K, P7S_KO,
P7S_KR

ROS_K2_K03

Absolwent jest gotów do uczestnictwa w życiu społecznym przy wykorzystaniu wiedzy P7S_KK, P7S_KO,
oraz kompetencji komunikacyjnej obejmującej współczesne media
P7S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w
tym 2 przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą
uruchomione w danym roku akademickim. W przypadku przedmiotów oferowanych w dwóch wersjach językowych Dyrekcja
Instytutu dokonuje wyboru wersji językowej.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mapa pojęć rosyjskiego obszaru kulturowo-politycznego XX i XXI
wieku

30

4,0

egzamin

Russia and the West: from Peter the Great to Vladimir Putin

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Contemporary Russian Society

30

4,0

egzamin

Język rosyjski

90

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

O

F

W pierwszym semestrze Student zobowiązany jest do zrealizowania 3 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy
przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, ktore przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku
akademickim.
Current News on Russia - a Critical Analysis

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Fallen Empires and Their Cultural Impact

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna i gospodarcza Białorusi w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Human – Culture – Technologies. Russian Ideas of Immortality

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Inteligencja rosyjska wobec kwestii ludowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Inteligencja rosyjska w doświadczeniu samopoznania

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura i państwowość w myśli rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta i biznes w obliczu kryzysów: Rosja po 1991

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura młodzieżowa współczesnej Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Marketing społeczno-polityczny w Rosji i na obszarze
eurazjatyckim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mitologizacja i demitologizacja II wojny światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Narracje o Rosji: między teorią spiskową a faktem

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz Białorusi, Ukrainy i Polski w rosyjskich mediach

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Poza prawosławiem. Inne wyznania w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pisarstwo kobiet w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ponowoczesność, korporacjonizm, styl życia we współczesnej
Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawosławie w Rzeczypospolitej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawosławna myśl polityczna XIX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

„Perły darmo dane” – największe osobowości rosyjskiej kultury XX
wieku na emigracji/ «Жемчужины даром даны» - главные
30
личности русской культуры в эмиграции

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

„Piękno zbawi świat” czy „piękno zgubi świat”? - mapa
współczesnego teatru rosyjskiego/ «Красота спасёт мир» или
«красота погубит мир»? – карта современного российского
театра

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjski ruch dysydencki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska ﬁlozoﬁa religijna - wybrane aspekty

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska myśl konserwatywna XIX/XX w.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russian Israelis – Between Familiarity and Otherness

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russia in Search for Her Identity at the Turn of 21st Century

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjskie utopie / Russian Utopias

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Samopoznanie rosyjskie – aspekt kulturowy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Śmiech w rosyjskiej kulturze – analiza wybranych tekstów kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The Social and Cultural Impact of the Russian Revolutions

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Themes and Patterns of Russian Culture as Mirrored in the
Selected Masterpieces of the Russian Art

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wojny i rewolucje w tekstach rosyjskiej kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współczesna Rosja wobec tradycji własnej kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesny dramat w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Żydowski Petersburg – ludzie i miejsca

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Вероисповедания в современной России

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Najnowsze zjawiska i procesy literackie w Rosji

30

4,0

egzamin

Runet i komunikacja sieciowa

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Duchowość Rosjan

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Popkultura, subkultura, kontrkultura w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język rosyjski

90

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

F

W drugim semestrze Student zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy
przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, ktore przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku
akademickim.
Current News on Russia - a Critical Analysis

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Fallen Empires and Their Cultural Impact

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna i gospodarcza Białorusi w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Human – Culture – Technologies. Russian Ideas of Immortality

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Inteligencja rosyjska w doświadczeniu samopoznania

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Inteligencja rosyjska wobec kwestii ludowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta i biznes w obliczu kryzysów: Rosja po 1991

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura i państwowość w myśli rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura młodzieżowa współczesnej Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mitologizacja i demitologizacja II wojny światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Marketing społeczno-polityczny w Rosji i na obszarze
eurazjatyckim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Narracje o Rosji: między teorią spiskową a faktem

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz Białorusi, Ukrainy i Polski w rosyjskich mediach

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pisarstwo kobiet w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawosławie w Rzeczypospolitej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ponowoczesność, korporacjonizm, styl życia we współczesnej
Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Poza prawosławiem. Inne wyznania w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawosławna myśl polityczna XIX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjski ruch dysydencki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russia in Search for Her Identity at the Turn of 21st Century

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska ﬁlozoﬁa religijna - wybrane aspekty

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska myśl konserwatywna XIX/XX w.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russian Israelis – Between Familiarity and Otherness

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Samopoznanie rosyjskie – aspekt kulturowy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Śmiech w rosyjskiej kulturze – analiza wybranych tekstów kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The Social and Cultural Impact of the Russian Revolutions

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Themes and Patterns of Russian Culture as Mirrored in the
Selected Masterpieces of the Russian Art

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wojny i rewolucje w tekstach rosyjskiej kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesna Rosja wobec tradycji własnej kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesny dramat w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Żydowski Petersburg – ludzie i miejsca

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Вероисповедания в современной России

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Człowiek-społeczeństwo-państwo w koncepcjach Rosyjskiej Cerkwii
Prawosławnej

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Potencjał turystyczny obszaru postradzieckiego

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Warunki i realia prowadzenia biznesu na obszarze postradzieckim

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język rosyjski

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Деловая речь

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium magisterskie

30

6,0

zaliczenie

Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O
F

W trzecim semestrze Student zobowiązany jest do zrealizowania 2 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy
przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, ktore przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku
akademickim.
Current News on Russia - a Critical Analysis

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Fallen Empires and Their Cultural Impact

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna i gospodarcza Białorusi w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Human – Culture – Technologies. Russian Ideas of Immortality

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Inteligencja rosyjska w doświadczeniu samopoznania

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Inteligencja rosyjska wobec kwestii ludowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura i państwowość w myśli rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta i biznes w obliczu kryzysów: Rosja po 1991

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura młodzieżowa współczesnej Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mitologizacja i demitologizacja II wojny światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Marketing społeczno-polityczny w Rosji i na obszarze
eurazjatyckim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Narracje o Rosji: między teorią spiskową a faktem

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz Białorusi, Ukrainy i Polski w rosyjskich mediach

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawosławie w Rzeczypospolitej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawosławna myśl polityczna XIX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pisarstwo kobiet w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ponowoczesność, korporacjonizm, styl życia we współczesnej
Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Poza prawosławiem. Inne wyznania w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska myśl konserwatywna XIX/XX w.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska ﬁlozoﬁa religijna - wybrane aspekty

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russian Israelis – Between Familiarity and Otherness

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russia in Search for Her Identity at the Turn of 21st Century

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjski ruch dysydencki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Samopoznanie rosyjskie – aspekt kulturowy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Śmiech w rosyjskiej kulturze – analiza wybranych tekstów kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The Social and Cultural Impact of the Russian Revolutions

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Themes and Patterns of Russian Culture as Mirrored in the
Selected Masterpieces of the Russian Art

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesna Rosja wobec tradycji własnej kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesny dramat w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wojny i rewolucje w tekstach rosyjskiej kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Żydowski Petersburg – ludzie i miejsca

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ideowo-artystyczny rozwój kultury rosyjskiej

30

4,0

egzamin

Życie kulturalne współczesnej Rosji

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język rosyjski

60

4,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie

30

10,0

zaliczenie

O

Przedmiot
Вероисповедания в современной России

Semestr 4
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

F

W trzecim semestrze Student zobowiązany jest do zrealizowania 2 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy
przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, ktore przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku
akademickim.
Current News on Russia - a Critical Analysis

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Fallen Empires and Their Cultural Impact

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna i gospodarcza Białorusi w XX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Human – Culture – Technologies. Russian Ideas of Immortality

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Inteligencja rosyjska w doświadczeniu samopoznania

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Inteligencja rosyjska wobec kwestii ludowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura i państwowość w myśli rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kobieta i biznes w obliczu kryzysów: Rosja po 1991

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura młodzieżowa współczesnej Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mitologizacja i demitologizacja II wojny światowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Marketing społeczno-polityczny w Rosji i na obszarze
eurazjatyckim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Narracje o Rosji: między teorią spiskową a faktem

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz Białorusi, Ukrainy i Polski w rosyjskich mediach

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Pisarstwo kobiet w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Poza prawosławiem. Inne wyznania w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawosławna myśl polityczna XIX wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawosławie w Rzeczypospolitej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ponowoczesność, korporacjonizm, styl życia we współczesnej
Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska myśl konserwatywna XIX/XX w.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska ﬁlozoﬁa religijna - wybrane aspekty

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russian Israelis – Between Familiarity and Otherness

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjski ruch dysydencki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russia in Search for Her Identity at the Turn of 21st Century

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Samopoznanie rosyjskie – aspekt kulturowy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Śmiech w rosyjskiej kulturze – analiza wybranych tekstów kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Themes and Patterns of Russian Culture as Mirrored in the
Selected Masterpieces of the Russian Art

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The Social and Cultural Impact of the Russian Revolutions

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wojny i rewolucje w tekstach rosyjskiej kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesny dramat w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesna Rosja wobec tradycji własnej kultury

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Żydowski Petersburg – ludzie i miejsca

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Вероисповедания в современной России

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów

17 / 180

Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Mapa pojęć rosyjskiego obszaru kulturowo-politycznego XX i XXI wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.210.61fbdbb66af86.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z obrazem kulturowo-politycznym ZSRR i Rosji.

C2

Uświadomienie słuchaczom wpływu polityki na kulturę rosyjską w XX wieku

C3

Przekazanie słuchaczom wiedzy o ewolucji kultury rosyjskiej po symbolicznym upadku ZSRR

Efekty 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 specyﬁkę kultury okresu
radzieckiego

ROS_K2_W02,
ROS_K2_W05

egzamin ustny

W2

Student rozumie zmiany w kulturze rosyjskiej po 1991
roku

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03,
ROS_K2_W05

egzamin ustny

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U02,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05,
ROS_K2_U06

egzamin ustny

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02,
ROS_K2_K03

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wskazać różnice między kulturą
zideologizowaną a kulturą uwolnioną od polityki

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student gotów jest do wzięcia udziału w debacie
publicznej związanej z przemianami kulturowymi
w Rosji XX i XXI wieku

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Agitacja, manipulacja i propaganda w kulturze rosyjskiej po 1917 roku
(prezentacja plakatów i krótkich ﬁlmów agitacyjnych, ﬁlm "Przygody Mistera
Westa w krainie bolszewików", fragmenty "Spiżowej miłości Agłai" W. Wojnowicza,
prezentacja zbiorów zgromadzonych w Muzeum PRL-u w Kozłówce k. Lublina)

W1, W2, U1, K1

2.

Komunizm - komuna - komunałka (utwór J. Czyżowej "Czas kobiet"); Nowomowa
(przemówienia radzieckich działaczy partyjnych, programy radiowe) a
młodomowa (współczesne audycje radiowe, wypowiedzi przedstawicieli władzy...)

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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3.

Radziecki entuzjazm, radziecka euforia (pieśń masowa, np. "Родина моя - Мать
моя" i in. z lat 20. XX wieku; pieśń masowa okresu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej);
pieśni bardów (W. Wysocki, B. Okudżawa, A. Galicz); pieśń autorska (J. Wizbor).

W1, U1, K1

4.

Porewolucyjne małżeństwa, rozwody, "czerwone" chrzciny (ﬁlm "Nauczyciel" S.
Gierasimowa, impresja ﬁlmowa D. Wiertowa "Człowiek z aparatem ﬁlmowym
(fragment dziennika kinooperatora)", referat A. Kołłontaj "Rodzina i państwo
komunistyczne").

W1, U1, K1

5.

Dziadek Mróz a nie Święty Mikołaj (wybrane radzieckie bajki, wiersze i piosenki dla
dzieci o Dziadku Mrozie - porównanie z polskimi wierszami i piosenkami o Świętym W1, U1, K1
Mikołaju [doba PRL-u]). Filmy animowane epoki radzieckiej

6.

"Podwójny" mecenat M. Gorkiego (zbiór artykułów prasowych "Несвоевременные
мысли" vs Przemówienie otwierające I Zjazd Związku Pisarzy Radzieckich)

W1, U1, K1

7.

Związek Pisarzy Radzieckich (satyryczna wizja ZSRR w utworze W. Wojnowicza
"Czapka"); Cenzura. "Jedyna sluszna metoda" realizm socjalistyczny (na
podstawie fragmentów wybranych utworów beletrystycznych, ﬁlmów, rzeźby;
muzyki rozrywkowej...);

W1, U1, K1

8.

GUŁag (na podstawie ﬁlmu dokumentalnego "Kołyma - białe krematorium")

W1, U1, K1

9.

Mitologizacja (ﬁlmy dokumentalne, fragmenty "Siedemnastu mgnień wiosny" T.
Lioznowej) oraz demitologizacja II wojny światowej (np. fragmenty jednego z
reportaży S. Aleksijewicz)

W1, W2, U1, K1

10.

Homo sovieticus - homo lector - homo zappiens - ewolucja wskazanych typów
antropologicznych na przestrzeni XX i XXI wieku: wybrane fragmenty książek i
ﬁlmów (np. "Good bye, Lenin" W. Beckera

W1, W2, U1, K1

11.

Nowy Rosjanin (materiały zebrane w publicystyce: H. Smith "The New Russians";
anegdoty z wczesnego etapu aktywności Nowych Rosjan, ﬁlm "Bandycki
Petersburg" lub fragmenty "Lewiatana" A. Zwiagincewa

W1, W2, U1, K1

12.

Uwolnienie rynku wydawniczego; wolna kinematograﬁa, wolny teatr (wybrane
przykłady)

W1, W2, U1, K1

13.

Rublowka, Żukowka, Barwicha (fragmenty ﬁlmu dokumentalnego i. Langemann
"Rublowka. Droga do szczęścia", reportaż W. Paniuszkina "Rublowka")

W1, W2, U1, K1

14.

Telekracja, mediakracja, Internet. Rosyjskie media społecznościowe i tematyka w
nich poruszana. Rosyjskie korporacje i ich pracownicy (ﬁlmy S. Minajewa)

W1, W2, U1, K1

15.

Rosyjski świat ponowoczesny, styl życia, moda, spędzanie czasu wolnego,
clubbing

W1, W2, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny (rozmowa)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia obowiązkowe

Sylabusy

21 / 180

Russia and the West: from Peter the Great to Vladimir Putin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.210.61fbdc32b9003.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

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 studenta z teorią badania interakcji między-cywilizacyjnych, metodologią badań. Zastosowaniem
wyżej wymienionych do analizy case 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 podstawowe teorie badań stosunków
między-cywilizacyjnych: obszary, poziomy, punkty
przecięcia, zderzenia

ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03

projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zastosować wybrane teorie
i metodologie do analizy case study

ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05,
ROS_K2_U06

projekt

ROS_K2_K02

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do podjęcia dyskusji na temat
wpływu wzorców komunikowania się cywilizacji
na współczesny ogląd problemów

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza wymagań

10

konsultacje

4

analiza problemu

6

przeprowadzenie badań literaturowych

20

poprawa projektu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Teorie komunikowania się cywilizacji ze szczególnym uwzględnieniem Pax Latina
versus Pax Orthodoxa

W1

2.

Metodologia badań kontaktów między cywilizacjami ze szczególnym
uzwględnieniem etapów rozwoju historycznego kontaków Pax Orthodoxa i Pax
Latina

W1, U1

3.

Analiza wybranych case studies

U1, K1

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

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie i zaprezentowanie projektu w czasie trwania cyklu
zajęciowego + poprowadzenie dyskusji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Sylabusy
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Contemporary Russian Society
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.210.61fbdcc9875a4.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z przemianami społecznymi zachodzącymi we współczesnej Rosji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student is able to discern and characterize basic social ROS_K2_W01,
problems in Russia caused by the system
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W05
transformation.

egzamin ustny,
prezentacja
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W2

Student can point out to interrelationship between
social change and functions of political, social and
cultural institutions in Russia.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W04

egzamin ustny,
prezentacja

W3

Student is aware of changes in contemporary value
orientation of the Russian society.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

egzamin ustny,
prezentacja

ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04

egzamin ustny,
prezentacja

ROS_K2_K03

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student can identify several aspects of social change
in Russia.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

During discussions student can present his/her views
on social problems in Russia.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Russian society in the proces of post-Soviet system transformation.

W1, W2, U1

2.

The problem of cultural and social identity after the decline of Soviet system.

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Social stratiﬁcation. Country elite formation. The status of Russian intelligenstia in
the circumstances of system transformation.

W1, W2, W3, U1, K1

4.

Changes in contemporary value-orientation system.

W2, W3, U1, K1

5.

Post-Soviet media.

W2, W3, U1, K1

6.

Subcultures.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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7.

Social problems in contemporary Russia. Demographics. Ethnic tensions.
Unemployment. Migration streams. Poverty. Homelessness. Crime and
delinquency. Corruption. Terrorism. Monogoroda (single industry towns).

W1, W2, W3, U1, K1

8.

Approaches towards religion. Interconfessional problems.

W1, W2, W3, U1, K1

9.

Relationship beetween military and society.

W1, W2, U1, K1

10.

Attitude towards Russian invasion of Ukraine.

W1, W2, W3, U1, K1

11.

Activity of NGOs. Abuses of human right.

W2, W3, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Conditions necessary to obtain credit for a course: participation
egzamin ustny, prezentacja in class, 1 presentation (10 minutes), positive result of ﬁnal oral
exam.
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Język rosyjski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.5cac67d9e5c04.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

SEMESTR I: Dla grupy "od 0": - osiągniecie poziomu podstawowego w używaniu struktur fonetycznych,
gramatycznych (odmiana czasownika, rzeczownika, przymiotnika, zaimka, podstawowe formy liczebnika)
i leksykalnych; - czytanie z zachowaniem intonacji i z zastosowaniem prawidłowych zasad fonetyki; - osiągniecie
poziomu podstawowego w rozumieniu ze słuchu specjalnie przygotowanych pod względem tempa nagrań
tekstów radiowych serwisów informacyjnych; - rozumienie tekstów publicystycznych; - korzystanie
z różnorodnych źródeł informacji w języku rosyjskim. - wypracowanie umiejętności aktywnych (mówienia
i pisania) przyswajanych w ramach komunikacji oraz poprzez sporządzanie notatek z różnych źródeł informacji; wprowadzenie leksyki codziennej oraz słownictwa z wiadomości medialnych. SEMESTR I: Dla grupy
zaawansowanej: - opanowanie języka rosyjskiej publicystyki oraz mediów (czytanie tekstów i słuchanie nagrań
audio oraz wyszukiwanie kluczowych informacji); - wzbogacenie zasobu słownictwa, zwrotów idiomatycznych
i frazeologizmów, umiejętność parafrazowania tekstu; - używanie zaawansowanych struktur gramatycznych oraz
leksykalnych w zakresie bloków tematycznych na poziomie B2; - uczestniczenie w dyskusji w grupie w obrębie
problematyki związanej z badanym regionem z podaniem własnego punktu widzenia w odpowiedniej do sytuacji
formie, z prawidłową wymową i intonacją; - umiejętność znajdowania i krytycznego przetwarzania informacji
z różnorodnych źródeł w języku rosyjskim; - napisanie argumentacyjnej wypowiedzi pisemnej z zachowaniem
odpowiedniej stylistyki oraz układu kompozycyjnego.

C2

SEMESTR II: Dla grupy "od 0": - osiągniecie poziomu podstawowego w budowaniu prostych wypowiedzi ustnych
i pisemnych z wykorzystaniem struktur gramatycznych (utrwalanie odmiany czasownika, określanie czasu,
odmiany rzeczownika, przymiotnika, podstawy odmiany liczebnika); - rozwijanie umiejętności czytania
ze zrozumieniem tekstów publicystycznych; - poszukiwanie informacji medialnych na zadany temat
publicystyczny w języku rosyjskim, korzystanie z różnych źródeł informacji. - osiągniecie sprawności
w rozumieniu ze słuchu odpowiednio przygotowanych pod względem tempa nagrań tekstów radiowych serwisów
informacyjnych; - wypracowanie umiejętności aktywnych (reprodukcji i parafrazy treści informacji medialnych
i artykułów analitycznych w postaci ustnej i pisemnej) w ramach komunikacji oraz poprzez sporządzanie notatek;
- rozszerzenie zasobu słownictwa w zakresie leksyki codziennej i wiadomości medialnych; - nabranie biegłości
w posługiwaniu się rosyjską klawiaturą językową. SEMESTR II: Dla grupy zaawansowanej: - używanie
zaawansowanych struktur gramatycznych oraz leksykalnych w zakresie bloków tematycznych na poziomie B2+; wzbogacenie zasobu słownictwa (synonimy, antonimy, homonimy, paronimy etc.), slang, specyﬁka języka
rosyjskiego używanego w Internecie; - rozumienie cech stylistycznych tekstu: (styl literacki, publicystyczny,
naukowy); - wypracowanie zdolności rozumienia tekstu audycji radiowych oraz wychwytywania szczegółowych
informacji; - budowanie płynnej wypowiedzi ustnej, z umiejętnym uargumentowaniem i użyciem odpowiednich
środków stylistycznych; - napisanie polemicznej wypowiedzi pisemnej w stosunku do otrzymanego materiału
w obrębie tematyki dotyczącej badanego regionu.

C3

SEMESTR III: Dla grupy "od 0": - powtórzenie i utrwalenie poznanych struktur gramatycznych; - opanowanie
języka rosyjskiej publicystyki oraz mediów w stopniu zaawansowanym; - rozumienie ze słuchu oryginalnych
radiowych serwisów informacyjnych w języku rosyjskim; - czytanie ze zrozumieniem rosyjskich tekstów
publicystycznych; - wyszukiwanie oraz korzystanie z różnorodnych źródeł informacji w języku rosyjskim; opanowanie umiejętności aktywnych, takich jak parafraza treści informacji w postaci ustnej oraz pisemnej; wypowiedzi na tematy bieżące, w szczególności dotyczące wydarzeń współczesnych w odniesieniu do badanego
regionu oraz własnych zainteresowań; - interakcja, komentarz własny i dyskusja na temat wybranego artykułu
publicystycznego; - konstrukcja wypowiedzi pisemnej w formie wypracowania/ eseju problemowego
w odniesieniu do problematyki związanej z obszarem badanego regionu. SEMESTR III: Dla grupy zaawansowanej:
- zastosowanie zaawansowanych konstrukcji gramatycznych oraz leksykalnych na poziomie B2+; - wzbogacenie
zasobu słownictwa, parafrazowanie otrzymanej informacji z uwzględnieniem zadanego stylu; - rozumienie
ze słuchu wypowiedzi radiowych i telewizyjnych oraz wychwytywanie szczegółowych informacji; - opanowanie
czytania ze zrozumieniem tekstów analitycznych, publicystycznych i naukowych w języku rosyjskim,
poświęconych np. problematyce badanego regionu; - umiejętność znajdowania i analizowania manipulacji
w warstwie językowej; - umiejętność budowania wypowiedzi ustnych oraz pisemnych z uwzględnieniem zadanego
stylu; - napisanie argumentacyjnej problematyzującej wypowiedzi pisemnej w obrębie tematyki dotyczącej
badanego regionu.
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C4

SEMESTR IV: Dla grupy "od 0": - osiągnięcie poziomu B1 w posługiwaniu się językiem rosyjskim, doskonalenie
znajomości języka rosyjskiej publicystyki oraz mediów; - opanowanie struktur gramatycznych oraz leksyki
w zakresie bloków tematycznych, poświęconych problematyce badanego regionu; - umiejętność czytania
ze zrozumieniem tekstu oraz wyszukiwania kluczowych informacji; - rozumienie ze słuchu fragmentów audycji
radiowych i przekazów telewizyjnych w języku rosyjskim oraz wychwytywanie poszczególnych informacji; umiejętność wyszukiwania i opracowania rosyjskojęzycznych materiałów tematycznych poświęconych badanemu
regionowi; - umiejętność wypowiedzi na tematy bieżące dotyczące problematyki badanego regionu, aktywne
uczestnictwo w dyskusji z umiejętną argumentacją w języku rosyjskim, powoływaniem się na wypowiedzi
ekspertów i publicystów; -umiejętność napisania wypracowań, listów formalnych, motywacyjnych, użycia
podstawowych struktur naukowych, przygotowanie do napisania resume pracy dyplomowej z uwzględnieniem
z góry narzuconych punktów i sugestii; - stworzenie prezentacji eksperckiej w języku rosyjskim. SEMESTR IV: Dla
grupy zaawansowanej: - szybkie czytanie ze zrozumieniem obszernych tekstów analitycznych, publicystycznych,
naukowych w języku rosyjskim; - osiągniecie wysokiej sprawności w rozumieniu ze słuchu szybkich oraz
zaawansowanych językowo audycji radiowych i telewizyjnych wraz z wychwytywaniem poszczególnych
informacji; - prowadzenie argumentacji w trakcie udziału w dyskusjach problemowych; - znajomość struktur
języka naukowego, przygotowanie do napisania resume pracy dyplomowej z uwzględnieniem z góry narzuconych
punktów i sugestii; - stworzenie prezentacji eksperckiej w języku rosyjskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady funkcjonowania poszczególnych społeczeństw
na obszarze eurazjatyckim;

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

W2

zna rosyjskie struktury językowe używane
w instytucjach życia społecznego i kulturowego
obszaru eurazjatyckiego;

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin

W3

zna u rozumie życie codzienne Rosjan (wyrażone w j.
rosyjskim).

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U1

student posiada umiejętność wyszukiwania oraz
interpretacji źródeł rosyjskojęzycznych, pozwalających
na krytyczną ocenę i analizę zjawisk politycznych,
gospodarczych, społecznych i kulturowych
zachodzących w badanym regionie;

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U2

student potraﬁ gromadzić i przedstawiać w formie
pisemnej i ustnej w języku rosyjskim wiedzę na temat
mechanizmów społeczno-gospodarczych
zachodzących na obszarze eurazjatyckim;

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U05,
ROS_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U3

przedstawiać opinie oraz argumenty dotyczące
przemian społeczno-gospodarczych regionu
eurazjatyckiego, posługując się językiem rosyjskim;

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U05,
ROS_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U4

potraﬁ samodzielnie i krytycznie uzupełnić wiedzę
na temat obszaru eurazjatyckiego i rozwijać
umiejętności językowe i komunikacyjne konieczne
w kontaktach z tym obszarem;

ROS_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U5

posługiwać się i komunikować w języku rosyjskim
na odpowiednim do danego etapu nauki poziomie.

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U05,
ROS_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1

nawiązania kontaktów z partnerami różnych instytucji
obszaru rosyjskojęzycznego;

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
egzamin

K2

odegrania istotnej roli w życiu społecznym poprzez
krytyczną analizę procesów, zachodzących
w państwach byłego ZSRR, gdzie stosowany jest język
rosyjski, a także poprzez ekspercki dobór oraz analizę
materiału problemowego w języku rosyjskim;

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
egzamin

K3

pracy w krajowych oraz międzynarodowych
instytucjach społecznych i kulturowych zajmujących
się problematyką państw obszaru eurazjatyckiego

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
egzamin

K4

samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy
na temat obszaru eurazjatyckiego i rozwijania
umiejętności językowych i komunikacyjnych
koniecznych w kontaktach z tym obszarem.

ROS_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do zajęć

30

wykonanie ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do zajęć

10

wykonanie ćwiczeń

20

Przygotowanie prac pisemnych

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do zajęć

10

wykonanie ćwiczeń

10

Przygotowanie prac pisemnych

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do zajęć

10

wykonanie ćwiczeń

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

SEMESTR I:
Dla grupy "od 0":
- zasady fonetyczne i ortograﬁczne języka rosyjskiego;
- zagadnienia gramatyczne (odmiana czasownika, rzeczownika, przymiotnika,
zaimka, podstawowe formy liczebnika);
- leksyka codzienna (wprowadzenie): etykieta językowa, studia, dom i mieszkanie,
rodzina, jedzenie, czas wolny, zainteresowania, święta i tradycje;
- słownictwo z wiadomości medialnych z zakresu: wypadki drogowe, katastrofy,
polityka, wybory, akcje protestacyjne, życie codzienne, tematyka związana ze
społeczeństwem i kultura;

1.

- czytanie i referowanie krótkich tekstów publicystycznych związanych z
zainteresowaniami Studenta.

W1, W2, W3, U1, U4, U5,
K1, K4

Dla grupy zaawansowanej:
- utrwalenie struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie B2;
- poszerzanie słownictwa z zakresu m.in.: wygląd i cechy charakteru, zdrowie, tryb
życia i sport, życie codzienne, tradycje i zwyczaje, zakupy, reklama,
wykształcenie, praca i kariera;
- zwroty frazeologiczne i idiomatyczne;
-wypowiedzi ustne i pisemne z zachowaniem odpowiedniej formy;
- aktualne wydarzenia z życia społecznego na obszarze eurazjatyckim;
- materiały tekstowe, audio i wideo związane z zainteresowaniami Studenta.
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33 / 180

SEMESTR II:
Dla grupy "od 0":
- struktury gramatyczne (odmiana czasownika, rzeczownika, zaimka,
przymiotnika, określanie czasu, daty);
- leksyka codzienna: wygląd zewnętrzny, ubranie, cechy charakteru, mój dzień,
zdrowie i sport, zakupy, usługi.
- słownictwo z wiadomości medialnych z zakresu: wypadki drogowe, katastrofy,
polityka, wybory, akcje protestacyjne, życie codzienne, tematyka związana ze
społeczeństwem i kulturą, przestępczość i sądownictwo;
- czytanie, omówienie i komentarz tekstów publicystycznych, związanych z
zainteresowaniami Studenta.

2.

Dla grupy zaawansowanej:

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K4

- wzbogacenie zasobu leksykalnego: synonimy, antonimy, homonimy, paronimy;
parafraza; slang, specyﬁka języka rosyjskiego używanego w Internecie;
- poszerzanie słownictwa z zakresu m.in.: życie w różnych środowiskach, role
społeczne, prawa i obowiązki, dyskryminacja, stereotypy, różnice kulturowe,
kuchnia narodowa, ochrona środowiska, ekologia, klimat;
- audycje radiowe dotyczące zagadnień politycznych, historycznych, kulturowych,
społecznych na obszarze eurazjatyckim oraz związane z zainteresowaniami
Studenta;
- style tekstu: potoczny, literacki, publicystyczny, naukowy;
-wypowiedzi ustne i pisemne z użyciem odpowiednich środków stylistycznych;
- aktualne wydarzenia z życia społecznego i kulturowego na obszarze
eurazjatyckim.
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SEMESTR III:
Dla grupy "od 0":
- tryb rozkazujący, imiesłów, odmiana liczebnika, krótka i pełna forma
przymiotnika;
- leksyka codzienna: podróż i turystyka, środowisko, ekologia, klimat, pogoda,
państwo i instytucje, kultura.
- informacje o sytuacji społecznej, politycznej, kulturowej na obszarze
eurazjatyckim;
- słownictwo z wiadomości medialnych z zakresu: wypadki drogowe, katastrofy,
polityka, wybory, akty protestacyjne, życie codzienne, szeroko pojęta tematyka
dotycząca społeczeństwa i kultury, przestępczość i sądownictwo, ekonomia i
ﬁnanse;
3.

- realia społeczno-kulturowe świata rosyjskojęzycznego.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4

Dla grupy zaawansowanej:
- wzbogacenie zasobu leksykalnego, parafraza z uwzględnieniem konkretnego
stylu;
- poszerzanie słownictwa z zakresu m.in.: podróze służbowe i prywatne,
emigracja, staże zagraniczne, zagrożenia we współczesnym świecie, środki
masowego przekazu (manipulacja, cenzura);
- teksty analityczne i naukowe;
- wypowiedzi ustne oraz pisemne z uwzględnieniem zadanego stylu,
argumentacyjna problematyzująca wypowiedź pisemna;
- audycje radiowe i programy telewizyjne dotyczące zagadnień politycznych,
historycznych, kulturowych, społecznych na obszarze eurazjatyckim.
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SEMESTR IV:
Dla grupy "od 0":
- uczestnictwo w dyskusji, argumentacja, wyrażanie własnego zdania
(niepewność, aprobata, dezaprobata, perswazja);
- problematyzowanie danego zagadnienia;
- konstrukcja wypowiedzi pisemnej (np. reklamacja, zgłoszenie na konferencję,
rozprawka);
- wypowiedzi na tematy: problemy społeczne obszaru eurazjatyckiego, edukacja,
zatrudnienie, rozrywka, prawa i obowiązki, normy zachowań, podobieństwa i
różnice kulturowe, stereotypy, problematyczne kwestie historyczne itp.;
- idiomy, zwroty frazeologiczne, przysłowia, gniazda słowotwórcze, synonimy,
antonimy;
- stylistyka naukowa i umiejętność napisania rezume, prezentacja ekspercka
(przygotowana na bazie tekstów publicystycznych i naukowych analiz w obrębie
tematów wybranych przez studenta i zgodnych z badanym obszarem
eurazjaryckim).

4.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4

Dla grupy zaawansowanej:
- poszerzanie słownictwa z zakresu m.in.: stylistyka tekstów naukowych, badania
i odkrycia naukowe, gospodarka, pieniądze, handel;
- obszerne teksty analityczne, publicystyczne, naukowe;
- dyskusje radiowe i programy telewizyjne dotyczące zagadnień politycznych,
historycznych, kulturowych, społecznych i gospodarczych na obszarze
eurazjatyckim;
- stylistyka naukowa i umiejętność napisania rezume, prezentacja ekspercka
(przygotowana na bazie tekstów publicystycznych i naukowych analiz w obrębie
tematów wybranych przez studenta i zgodnych z badanym obszarem
eurazjaryckim).

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
burza mózgów, metoda sytuacyjna, grywalizacja, metody e-learningowe, analiza tekstów, dyskusja, konwersatorium
językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem podejścia do zaliczenia jest zaliczenie prac cząstkowych oraz
kolokwiów. Dla grupy "od 0": test pisemny gramatyczno-leksykalny.
Wypowiedź pisemna na podstawie 3-5 wiadomości. Wypowiedź ustna:
zaliczenie na ocenę przedstawienie tekstu publicystycznego i prosta wypowiedź dotycząca
poruszonego w tekście problemu. Dla grupy zaawansowanej: test
gramatyczno-leksykalny oraz ustna wypowiedź argumentacyjna na
zadany temat.
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Semestr 2
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, burza mózgów, metoda sytuacyjna, metody e-learningowe, dyskusja, analiza tekstów, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem podejścia do zaliczenia jest zaliczenie prac cząstkowych oraz
kolokwiów. Dla grupy "od 0": Pisemny test gramatyczno-leksykalny;
Wypowiedź pisemna na podstawie 3-5 wiadomości. Wypowiedź ustna:
przedstawienie tekstu publicystycznego i wypowiedź dotycząca
zaliczenie na ocenę poruszonego w tekście problemu. Dla grupy zaawansowanej: część ustna
– dyskusja w obrębie przerabianych problemów dotyczących badanego
regionu. Część pisemna – wypowiedź polemiczna w stosunku do
otrzymanego materiału w obrębie tematyki dotyczącej badanego
regionu.

Semestr 3
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, burza mózgów, metoda sytuacyjna, analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem podejścia do zaliczenia jest zaliczenie prac cząstkowych oraz
kolokwiów. Dla grupy "od 0": Część pisemna: test gramatycznoleksykalny, wysłuchanie 3-5 bieżących informacji, nagranych z radiowego
serwisu rosyjskojęzycznego, parafraza i zapis ich treści wraz z pisemnym
komentarzem każdej wiadomości. Część ustna: polega na dyskusji na
zaliczenie na ocenę temat zaproponowanego przez studenta tekstu publicystycznego z
wyrażeniem własnego punktu widzenia. Dla grupy zaawansowanej: test
gramatyczny, ustnie - wypowiedź ekspercka (argumentacyjna) na
podstawie przeczytanego tekstu związanego z omawianą problematyką
badanego regionu, argumentacyjna problematyzująca wypowiedź
pisemna w obrębie tematyki dotyczącej badanego regionu.

Semestr 4
Metody nauczania:
burza mózgów, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, metoda sytuacyjna, analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie prac cząstkowych, w
tym prezentacji eksperckiej w trakcie trwania semestru oraz kolokwiów.
Egzamin pisemny i ustny, obejmujący sprawdzenie kompetencji
językowych w zakresie elementów języka (gramatyka, leksyka) oraz
sprawności językowych: czytania ze zrozumieniem, mówienia, rozumienia
ze słuchu i tworzenia wypowiedzi pisemnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia obowiązkowe. Dopuszcza się po 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrach 1-2, po 2 nieusprawiedliwione
nieobecności w semestrach 3-4. Powyżej 10% nieobecności uniemożliwia uzyskania zaliczenia. Wymagane jest zaliczenie

Sylabusy
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przedmiotu w semestrach poprzedzających nowy cykl zajęć.

Sylabusy
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Current News on Russia - a Critical Analysis
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.5cac67da0c43c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course focuses on ideological and political discourse analysis based on real news on Russia broadcasted and
published in English (from both Russian and non-Russian media). Students already relatively proﬁcient in spoken
and written English will gain an understanding of the theory of CDA providing opportunities for improving and
extending their skills: a variety of analytical reading, newspaper analysis, class discussion, oral presentations,
composition.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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ROS_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Student is able to use a basic methodology of
discourse analysis.

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student can practically analyze any piece of news.

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

Student is able to write a simple critical paper on
analyzed text.

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U4

Student can prepare a simple oral pronouncement on
analyzed text.

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

prezentacja

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K03

prezentacja

W1

Student has essential knowledge in the area of
discourse analysis.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is able to follow current news on Russia and
discuss them.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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.

Short theory of CDA.

W1

2.

Various forms of written and spoken communication.

W1

Sylabusy
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3.

Discourse analysis as ideology analysis.

K1

4.

Methods of ideological and political discourse analysis based on real news on
Russia broadcasted and published in English (from both Russian and non-Russian
media).

W1, K1

5.

Analytical reading, real news' analysis.

U1, U2, U3, U4

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach. Przygotowanie analizy tekstu na
zaliczenie na ocenę, prezentacja zajęcia (prezentacja). Pozytywna ocena z pisemnego testu
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy

41 / 180

Fallen Empires and Their Cultural Impact
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.1587409799.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z ogólnym zarysem tworzenia, funkcjonowania oraz dezintegracją wielkich imperiów. /
Familiarizing students with the general outline of creation, functioning and disintegration of great empires.

Efekty 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 najważniejsze etapy
w tworzeniu i zanikaniu imperiów. / The student knows
and understands the major states in the process of
building and disintegration of empires

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

zaliczenie pisemne

ROS_K2_U03,
ROS_K2_U05

zaliczenie pisemne

ROS_K2_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wskazać związki przyczynowoskutkowe pomiędzy czynnikami sprzyjającymi
powstawaniu państw, ich upadkiem oraz spuścizną. /
The student is able to indicate the cause-eﬀect
relationships between factors favoring the emergence
of states, their collapse and legacy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do poszerzania swej wiedzy
na temat powstawania państw i historycznej
spuścizny. / The student is ready to broaden his/her
knowledge about the emergence of states and
historical heritage.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The great empires of the classical past: Babylonia vs the Sumerian cities, Egypt,
Alexander the Great and the Hellenistic empires, The Roman Empire and the
Byzantine phenomenon: the problem of a deep cultural transformation.

W1, U1, K1

2.

The empires of the non-classical tradition: the dynasties of China and the
Communist giant, Japan: Empire of the Sun and the empire of technology, The
destroyed empires of America, the great caliphates and the dream of a Muslim
empire.

W1, U1, K1

3.

The Western empires, the dynamics of their developments and their downfall:
Charlemagne – the medieval Alexander of the Christian West, the Lusitanian
phenomenon, the Spanish world, the British Empire and its rivalry with its child.
Colonialism as the grave for imperial nations.

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

The empires of Eurasia: the Mongol Empire and the Hordes: how the greatest
power becomes a dwarf, the Ottoman world – its brilliance and skeletons in the
closet, the Russian Empire and its Soviet counterpart: wars and dissatisfaction as
the background of collapse.

W1, U1, K1

5.

Central European powers and their collapse. The Polish-Lithuanian
Commonwealth, Austria-Hungary and the multiethnic image of the state, Prussia
as a military state and an introduction to the powerful Reich: the memory and
post-memory of the condemned phenomenon.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne The credit is awarded after scoring at least 50% of the test points

Wymagania wstępne i dodatkowe
No prerequisites.

Sylabusy
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Historia polityczna i gospodarcza Białorusi w XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.210.5cac67db2f1f0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Historia

Forma studiów
studia stacjonarne

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z historią Białorusi w XX wieku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

podjąć w podstawowym zakresie negocjacje
z partnerem na obszarze eurazjatyckim

ROS_K2_U01

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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Student jest gotów do samodzielnego kontynuowania
eksploracji zagadnień dotyczących obszaru
eurazjatyckiego

K1

ROS_K2_K02

esej

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Student zna i rozumie podstawy metodologii nauk społecznych
Student potraﬁ podjąć w podstawowym zakresie negocjacje z partnerem na
obszarze eurazjatyckim
Student jest gotów do samodzielnego kontynuowania eksploracji zagadnień
dotyczących obszaru eurazjatyckiego

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Human – Culture – Technologies. Russian Ideas of Immortality
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.62062e9448450.22

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student zna podstawowe koncepcje nieśmiertelności w myśli rosyjskiej, począwszy od 19 wieku i rozumie
wzajemne zależności między człowiekiem, kulturą a technologią.

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 koncepcje nieśmiertelności
rozwijane przez rosyjskich ﬁlozofów, technokratów,
futurystów i transhumanistów.

ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03

projekt

47 / 180

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wskazać na wzajemne zależności
między koncepcjami antropologicznymi, specyﬁką
kultury a wdrażanymi technologiami w perspektywie
dążeń do szeroko rozumianej nieśmiertelności

ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05,
ROS_K2_U06

projekt

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Podjęcia dyskusji na temat ewolucji idei
nieśmiertelności w perspektywie diachronicznej
i synchronicznej, na tle problemów społecznych
i rozwoju technologicznego

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

analiza problemu

10

analiza wymagań

5

konsultacje

5

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie referatu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

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.

Ewolucja idei nieśmiertleności: od Nikołaja Fiodorowa do Dmitrija Itskova: idee,
konteksty. Rosyjski program kosmiczny i rywalizacja międzynarodowa. Nowe
technologie jako 'przedłużenie' biologicznych ciał. Kulturowe uwarunkowania
innowacji technologicznych. Analiza studiów przypadku.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja projektu w czasie zajęć oraz poprowadzenie dyskusji

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

Sylabusy
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Inteligencja rosyjska wobec kwestii ludowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.6204d27d3ce8b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie ze specyﬁcznymi dla myśli rosyjskiej formami stosunku inteligencji rosyjskiej do kwestii ludowej
zawartymi w kulturowych wyrazach

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna pojęcia myśli rosyjskie dotyczące
stosunku inteligencji rosyjskiej do kwestii ludowej

ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03,
ROS_K2_W05

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
student potraﬁ określić podstawy antropologiczne
kulturowych, specyﬁcznych dla myśli rosyjskiej, ujęć
stosunku inteligencji rosyjskiej do kwestii ludowej

U1

ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04

zaliczenie pisemne

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest gotowy do prowadzenie dyskusji
merytorycznej wykorzystującej wiedzę z zakresu
kulturowych, specyﬁcznych dla myśli rosyjskiej, ujęć
stosunku inteligencji rosyjskiej do kwestii ludowej

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

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.

Terminologia: pojęcie inteligencji rosyjskiej; pojęcie ludu. Lud rosyjski a zasada
państwowa (K. Aksakow). Lud a naród rosyjski (W. Bieliński). Lud rosyjski a idea
rewolucji (M. Bakunin). Lud rosyjski i idea socjalizmu (A. Hercen). Lud rosyjski a
ruch narodnicki (S. Stiepniak-Krawczyński). Lud rosyjski a ideał rewolucjonisty (S.
Nieczajew). Lud rosyjski a pojęcie „gleby” (F. Dostojewski). Lud rosyjski a
inteligencja (M. Bierdiajew, W. Murawjow, W. Iwanow, A. Siniawski). Inteligencja
rosyjska a idea laokracji (A. Dugin).

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne aktywność na zajęciach, pozytywna ocena z pracy pisemnej
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Inteligencja rosyjska w doświadczeniu samopoznania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.6204d480efebf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z cechami swoistymi fenomenu inteligencji rosyjskiej zawartymi w kulturowych wyrazach
jej samopoznania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna cechy swoiste fenomenu inteligencji
rosyjskiej zawarte w kulturowych wyrazach jej
samopoznania

ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03

zaliczenie pisemne

52 / 180

Umiejętności – Student potraﬁ:
student potraﬁ analizować koncepcje inteligencji
rosyjskiej zawarte w kulturowych wyrazach jej
samopoznania

U1

ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

zaliczenie pisemne

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest gotowy do prowadzenia dyskusji
merytorycznej z zastosowaniem wiedzy o cechach
swoistych inteligencji rosyjskiej - zawartych
w kulturowych wyrazach jej samopoznania

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

25

analiza problemu

25

Przygotowanie prac pisemnych

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.

Inteligencja rosyjska a idea wszechczłowieka (F. Dostojewski). Charakter
inteligencji rosyjskiej (M. Bierdiajew). Inteligencja rosyjska i jej światopogląd (W.
Murawjow). Inteligencja rosyjska a fenomen rewolucji (W. Iwanow). (M.
Gerszenzon). Inteligencja rosyjska a idea wolności (G. Fiedotow). Inteligencja
rosyjska a „wykształceńcy” (ros. „oбразованщина”) (A. Sołżenicyn). Inteligencja
rosyjska a władza i lud (A. Siniawski). Inteligencja rosyjska a ﬁgura bohatera (A.
Dugin). Inteligencja rosyjska i prawosławie (J. Krotow, A. Kurajew).

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne aktywność na zajęciach, pozytywna ocena z pracy pisemnej
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Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Kultura i państwowość w myśli rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.6204d2fd60dd2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie ze specyﬁcznymi dla myśli rosyjskiej ujęciami relacji kultury i państwowości

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

student zna zapoznanie specyﬁczne dla myśli
rosyjskiej ujęcia relacji kultury i państwowości

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03,
ROS_K2_W04

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
student potraﬁ określić antropologiczne założenia
specyﬁcznych dla myśli rosyjskiej ujęć relacji kultury
i państwowości

U1

ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

zaliczenie pisemne

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest gotowy do prowadzenia dyskusji
merytorycznej z zastosowaniem wiedzy na temat
specyﬁcznych dla myśli rosyjskiej ujęć relacji kultury
i państwowości

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

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.

Zasada państwowa a charakter kultury rosyjskiej (K. Aksakow). Anarchizm
etyczno-religijny (L. Tołstoj). Państwo, lud i inteligencja – a rosyjskie dążenie do
nieskończoności (M. Bierdiajew). Ideologia państwowa a naród rosyjski (A.
Sołżenicyn). Idea postępu i demokracji a naród rosyjski (A. Sacharow). Państwo i
społeczeństwo rosyjskie a ideał wolności (A. Bielinkow). Inteligencja rosyjska
wobec polityki (G. Pomeranc). „Pesymizm” polityczny i wiara w „potencjał kultury
rosyjskiej” a europeizm (A. Siniawski). Polityka i prawda a „lęki” władzy
radzieckiej (J. Etkind). Idea rosyjska i geopolityka (A. Dugin). Putin i ﬁlozoﬁa (M.
Eltchaninoﬀ).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne aktywność na zajęciach, pozytywna ocena z pracy pisemnej
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Kobieta i biznes w obliczu kryzysów: Rosja po 1991
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.62062ed9c6672.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Opis i analiza przedsiębiorczości kobiet w Rosji w okresie 1991 – 2021, na tle kolejnych kryzysów wyznaczanych
datami 1991, 2008, 2014, 2019, w powiązaniu z kulturowymi paradygmatami kobiecości.

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 specyﬁkę przedsiębiorczości
kobiet w Rosji oraz jej kulturowo-społeczne
i polityczno-ekonomiczne uwarunkowania

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W06

projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać wyzwania dla
przedsiębiorczości kobiet oraz wskazać metody
udzielenia na nie odpowiedzi

ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05,
ROS_K2_U06

projekt

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do pojęcia dyskusji nad miejsce
i rolą przedsiębiorczości kobiet na tle zróżnicowanych
zjawisk życia społecznego, kulturalnego,
gospodarczego i politycznego - również
w perspektywie międzynarodowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

10

analiza badań i sprawozdań

10

konsultacje

2

poprawa projektu

18

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie dokumentacji

10

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Historyczna perspektywa przedsiębiorczości kobiet w Rosji a matryca kulturowospołeczna. Przekrojowy ogląd przedsiębiorczości kobiet na przestrzeni lat
1991-2021. Tło ekonomiczne i polityczne przedsiębiorczości. Etymologia i zjawisko W1, U1, K1
kryzysu: case studies. Narracje Rosjanek o przedsiębiorczości. Portret 'kobiety
sukcesu'.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda projektów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja projektu w czasie zajęć + poprowadzenie dyskusji

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy

60 / 180

Kultura młodzieżowa współczesnej Rosji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.6204fbd473f83.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu kultury młodzieżowej w Rosji.

C2

Uświadomienie słuchaczom różnic wynikających z rozwoju kultury młodzieżowej w Rosji i na Zachodzie.

C3

Wskazanie najważniejszych obszarów rozwoju kultury młodzieżowej w Rosji.

C4

Zapoznanie studentów z przejawami oﬁcjalnej i nieoﬁcjalnej kultury młodzieżowej w Rosji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student rozumie znaczenie kultury młodzieżowej.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03,
ROS_K2_W05

W2

Student zna najważniejsze przejawy kultury
młodzieżowej.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03

esej

U1

Student potraﬁ odróżnić oﬁcjalną kulturę młodzieżową
od kultury nieoﬁcjalnej.

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

esej

U2

Student potraﬁ ocenić wpływ kultury młodzieżowej
na rozwój kultury dominującej.

ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

esej

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02

esej

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do analizy zjawisk kultury
młodzieżowej.

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

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kultura młodzieżowa - wprowadzenie w problematykę. Cechy dystynktywne.

W1, W2

2.

Oﬁcjalna kultura młodzieżowa w ZSRR.

W1, W2, U1, K1

3.

Kultura młodzieżowa w undergroundzie.

U1, U2

4.

Rosyjska kultura młodzieżowa vs zachodnia kultura młodzieżowa.

W2, U1

Sylabusy
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5.

Zjawiska współczesnej kultury młodzieżowej w Rosji: muzyka, kino, moda,
literatura, subkultury. Młodzi "w sieci".

W2, U1, U2

6.

Polityka władz w Rosji względem młodzieży. Kultura protestu.

W1, W2, U2

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

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest sporządzenie eseju (max 3 strony),
aktywność i obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego umożliwiająca zrozumienie i analizę tekstów kultury prezentowanych na zajęciach.

Sylabusy
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Marketing społeczno-polityczny w Rosji i na obszarze eurazjatyckim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.620635c852e03.22

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 komunikacji społecznej i mediach

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie z marketingiem społeczno-politycznym na obszarze eurazjatyckim i w Rosji

C2

Student potraﬁ przeprowadzić podstawową analizę przebiegu procesów komunikowania wyborczego, wraz z jego
uwarunkowaniami

C3

student potraﬁ komentować zachowania wyborcze i analizować ich znaczenie i oceniać marketingowe strategie
wyborcze w perspektywie danego kraju

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

64 / 180

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student ma wiedzę o cechach systemu medialnego
obszaru euroazjatyckiego jako forum debaty
publicznej w czasie kampanii wyborczych

ROS_K2_W04

zaliczenie na ocenę

student potraﬁ przeprowadzić podstawową analizę
przebiegu procesów komunikowania wyborczego, wraz ROS_K2_U03
z jego uwarunkowaniami

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Deﬁnicje marketingu polityczno-społecznego. Pojęcie komunikowania
politycznego, pojęcia propagandy politycznej.

W1, U1

2.

Projektowanie i budżetowanie kampanii wyborczych on line

U1

3.

Wykorzystanie potencjału kampanii niewerbalnej

U1

4.

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, tworzenie wizerunku antyautorytetów.

U1

5.

Badania w marketingu politycznym

U1

6.

Siła mediów jako piąty element marketingu mix

U1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, pozytywne zaliczenie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Mitologizacja i demitologizacja II wojny światowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.6204f9da41213.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze znaczenie mitów w historii i kulturze rosyjskiej

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu historii i kultury w odniesieniu do II wojny światowej

C3

Przekazanie studentom zafałszowanego oraz prawdziwego (demitologizacja) obrazu wojny w tekstach
beletrystycznych, reportażu i ﬁlmie

Efekty 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 znaczenie mitu i demitologizacji

ROS_K2_W03

zaliczenie na ocenę

ROS_K2_U01

zaliczenie na ocenę

ROS_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ wskazać różnice między fałszem
propagandy a prawdą hiistoryczną

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do czynnego uczestnictwa
w debacie publicznej dotyczącej odzwierciedlenia
w tekstach kultury problematyki Wielkiej Wojny
Ojczyźnianej

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

analiza badań i sprawozdań

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Deﬁnicje mitu (etnoreligijna, archetypiczna, socjologiczna, polityczna); mit WodzaW1
herosa, Mistrza i Nauczyciela, Mit zwycięstwa, Mit prostego żołnierza

2.

II wojna światowa (zafałszowane teksty kultury oraz tzw. "prawda okopów".
Przełamanie wytycznych realizmu socjalistycznego

U1

3.

Student potraﬁ podjąć dyskusję o odkrywaniu prawdy o wojnie w tekstach kultury

K1

4.

Student potraﬁ analizować i interpretować teksty kultury związane z II wojną
światową

U1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie ustne (rozmowa)
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach. Ogólna znajomość historii ZSRR

Sylabusy
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Narracje o Rosji: między teorią spiskową a faktem
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.6206374c3f2c1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z teorią i metodologią prowadzenia badań nad narracjami oraz zastosowanie zdobytej
wiedzy w praktyce analizy studium przypadku.

C2

Zapoznanie studenta z teoretycznymi ujęciami teorii spiskowych oraz ich różnorodnością. Wykorzystanie zdobytej
wiedzy do rozpoznawania elementów faktograﬁcznych i odróżnianiu ich od 'spiskowych' na wybranych
przykładach narracji.

Efekty 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 podstawowe typy narracji oraz metody
ich konstruowania

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03

projekt

W2

Zna i rozumie ujęcia teoretycznie teorii spiskowych
oraz metody ich konstruowania

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03

projekt

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05,
ROS_K2_U06

projekt

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
do rozpoznania elementów teorii spiskowej w narracji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do merytorycznie umotywowanego,
pozbawionego skrajnych postaw dialogu

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

analiza problemu

10

analiza wymagań

10

konsultacje

4

poprawa projektu

16

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie projektu

15

przygotowanie raportu

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoria i metodologia badań nad narracjami. Teoria i metodologia badań teorii
spiskowych. Zderzenia faktów i narracji z elementami teorii spiskowych - analiza
wybraych 'case studies': Katarzyna II wobec rosyjskiej masonerii swoich czasów,
śmierć Aleksandra Grybojedowa w Persji, 'zagrożenie' ze strony Zachodu
(Leontjew, Dostojewski), i inne - wybrane w trakcie dyskusji ze studentami jako
przedmiot ich projektów.

W1, W2, U1, K1

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

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
raport z badań indywidualnych, aktywny udział w ćwiczeniach
warsztatowych w czasie zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Obraz Białorusi, Ukrainy i Polski w rosyjskich mediach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.6206356569606.22

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 komunikacji społecznej i mediach

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest analiza wizerunku Polski, Białorusi i Ukrainy w rosyjskich mediach

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student poznaje informacje z telewizji rosyjskiej
dotyczące trzech państw. Zna pojęcie wizerunku
państwa.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W04

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ wskazać różnice i analogie
w przekazach medialnych, potraﬁ przedstawić proﬁl
kanału telewizyjnego, stacji radiowej, tytułu
prasowego

U1

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Piervyj Kanal, Rosssija 24, 5 Kanał z Petersburga, OTP, Russia Today, TV Centr,
Rossija Kultura, TV Zvezda, Tv Rain

W1, U1

2.

Prasa rosyjska o Polsce, Ukranie i Białorusi

W1, U1

3.

Stacje radiowe: Swoboda, Echo Moskwy, Vesti FM, Mayak

W1, U1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
test opisowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Poza prawosławiem. Inne wyznania w Rosji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.6204fd640a5ed.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest reﬂeksja nad rolą nieprawosławnych grup wyznaniowych w historii kultury rosyjskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student identyﬁkuje największe nieprawosławne grupy ROS_K2_W01,
wyznaniowe istniejące w Rosji.
ROS_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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W2

Student ma wiedzę o genezie nieprawosławnych grup
wyznaniowych w Rosji i o kształtowaniu się relacji
między nimi i państwem i Kościołem prawosławnym
w przeszłości i teraźniejszości oraz o wkładzie
przedstawicieli wyznań nieprawosławnych w rozwój
kultury rosyjskiej.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

ROS_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student umie wskazać najważniejsze źródła informacji
o nieprawosławnych wyznaniach w Rosji i wykorzystać
je do analizy zagadnień omawianych w trakcie kursu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma świadomość znaczenia tolerancji religijnej
w życiu społecznym i kulturalnym.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Mapa konfesji w Rosji współczesnej. Liczebność wyznawców. Procesy
demograﬁczne widoczne w poszczególnych populacjach. Regulacje prawne
dotyczące funkcjonowania religii w Federacji Rosyjskiej. Pojęcie "tradycyjnych
religii Rosji".

W1, W2, U1

2.

Islam w Rosji - historia i teraźniejszość. Struktury organizacyjne, miejsca kultu,
szkolnictwo, media konfesyjne. Relacje duchowieństwa i zwykłych wyznawców z
władzą państwową i z Cerkwią prawosławną.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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3.

Katolicyzm w Rosji. Historyczne konteksty funkcjonowania wspólnot katolickich w
Imperium Rosyjskim, w ZSRR i w Federacji Rosyjskiej. Relacje Cerkwi z
Watykanem. Filokatolicyzm rosyjskich elit. Struktury organizacyjne na terenie
Federacji Rosyjskiej. Utrwalone w kulturze rosyjskiej postrzeganie katolików i
katolicyzmu. Działalność społeczno-charytatywna w spónot katolickich.

W1, W2, U1, K1

4.

Buddyzm w Rosji. Historia i współczesność. Miejsca kultu. Stuktury organizacyjne rola Buddyjskiej Tradycyjnej Sanghi Rosji. Kulturotwórcza funkcja dacanów.

W1, W2, U1, K1

5.

Konfesje protestanckie w Rosji. Historia i współczesność. Protestanckie inspiracje
w reformach Piotra I. Aktywność charytatywna i edukacyjna.

W1, W2, U1, K1

6.

Judaizm w Rosji. Historyczne aspekty relacji państwa i Cerkwi prawosławnej do
wyznawców judaizmu w Rosji. Problem antysemityzmu. Możliwości wyznawania
religii i przestrzegania jej nakazów w Rosji. Struktury organizacyjne, szkolnictwo
religijne.

W1, W2, U1, K1

7.

Szamanizm w Rosji jako tradyjna konfesja rdzennych narodów Syberii. Typy
szamanizmu. Historyczne aspekty postawy władz rosyjskich wobec kultów
szamańskich. Pozycja szamana we wspólnocie wobec współczesnych procesów
cywilizacyjnych.

W1, W2, U1

8.

Nowe ruchy religijne w Rosji. Rosjanie poza tradycyjnymi konfesjami, wierzący w
istnienie "siły wyższej".

W1, W2, U1, K1

9.

Poza prawosławiem - sekty i herezje w Rosji dawniej i dziś. Neopogaństwo.

W1, W2, U1, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach
(dopuszczalne są 3 nieobecności),udział w dyskusjach,
zaliczenie na ocenę, prezentacja
przygotowanie 10 minutowej prezentacji, pozytywny wynik
końcowego kolokwium.
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Pisarstwo kobiet w Rosji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.5cc03425e9a64.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z pisarstwem kobiet w Rosji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna terminologię literaturoznawczą i rozumie
podstawowe pojęcia w odniesieniu do pisarstwa
kobiet.

ROS_K2_W03

zaliczenie ustne
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W2

Student zna historię literatury kobiet w dawnej
i dzisiejszej Rosji.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

zaliczenie ustne

W3

Student rozumie specyﬁkę pisarstwa kobiet

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03

zaliczenie ustne

ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ określić cechy pisarstwa kobiet.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do analizy rosyjskich tekstów
literackich zaliczanych do pisarstwa kobiet

ROS_K2_K01

zaliczenie ustne

K2

Student jest gotów do określenia specyﬁki
i problematyki literatury kobiecej oraz wskazania
najważniejszych autorek i ich dzieł.

ROS_K2_K02,
ROS_K2_K03

zaliczenie ustne

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie w problematykę piśmiennictwa kobiet: cechy gatunkowe,
tematyka, wyróżniki formalne. Feministyczna krytyka literacka.

W1

2.

Historia literatury kobiet w Rosji na przestrzeni XVIII i XIX wieku.

W2, W3, U1, K2

3.

"Modernizm kobiecy. Analiza przykładów literackich.

W2, W3, U1, K2

4.

Pisarki socrealizmu - "kobiecość zamaskowana".

W2, W3, U1, K2

5.

Wolna literatura kobiet w Rosji. Żeńska literatura łagrowa.

W2, W3, U1, K2

6.

Autobiograﬁzm jako swoista cecha żeńskiej literatury.

W2, W3, U1, K2

Sylabusy
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7.

Problematyka pisarstwa kobiet w Rosji w latach 90. XX wieku.

W2, W3, U1, K2

8.

Rosyjska proza żeńska lat zerowych XXI wieku. Performatywność płci.

W2, W3, U1, K2

9.

Cechy prozy żeńskiej w kryminałach A. Marininy i Darii Doncowej.

W2, U1, K1

10.

Najnowsza literatura kobiet (przedstawicielki pokolenia Y i Z).

W1, W2, W3, U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
grywalizacja, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, opracowanie lektur obowiązkowych, obecność na
zajeciach.
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Ponowoczesność, korporacjonizm, styl życia we współczesnej Rosji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.6204fa4306765.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z ponowoczesnością rosyjską, "korporacjonizmem" i stylem życia we współczesnej Rosji

C2

Uświadomienie słuchaczom problemów w sferze kultury (literatury) z jakimi styka się współczesna Rosja

C3

Umiejętność analizy i interpretacji tekstów kultury związanych z tematyką ponowoczesności

Efekty 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

Student zna i rozumie różnice pomiędzy
ponowoczesnością w Rosji a ponowoczesnością
w innych społeczeństwach

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03,
ROS_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Student rozumie zjawisko poszukiwania przez Rosję
tzw. "idei łączącej" społeczeństwo

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03,
ROS_K2_W04,
ROS_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Student orientuje się skąd wynikają problemy
tożsamościowe i alienacyjne w społeczeństwie
rosyjskim

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05,
ROS_K2_U06

zaliczenie na ocenę

Student potraﬁ analizować teksty kultury związane
z tematyką konwersatorium

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05,
ROS_K2_U06

zaliczenie na ocenę

Student potraﬁ zrozumieć różnice w rosyjskim
ponowoczesnym świecie w mieście i na wsi

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05,
ROS_K2_U06

zaliczenie na ocenę

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02,
ROS_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do zabrania głosu i wygłoszenia
szerszej wypowiedzi w debacie publicznej związanej
ze stylem życia i przejawiającą się w nim kulturą
popularną

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicje "ponowoczesności", "korporacjonizmu", "stylu życia" i odniesienie ich do
tekstów kultury; Transformacja ustrojowa, przemiany osobowościowe,
społeczeństwo informacyjne;

W1, W2, U1, U2, U3, K1

2.

Przyczyny rozkwitu kultury popularnej i społeczeństwa sieciowego

W1, U2, K1

3.

Problemy tożsamościowe, poszukiwanie "zgubionej " pamięci. Styl życia w
metropolii i na prowincji

W2, U1, U2, U3, K1

4.

Ponowoczesność jako stan kultury i cywilizacji uwzględniający uwzględniający
codzienne mechanizmy zachowań ludzi, dominujące wzory myślenia i
postępowania, jak również sztukę, politykę, religię

W1, U2, U3, K1

5.

Postawienie człowieka ponad normami moralnymi, obyczajowymi i prawnymi.

W2, U1, U2, K1

6.

Rosyjskie "współdziałanie" polityków i "przedsiębiorców", protekcjonizm,
korporacjonizm krwi.

W1, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie ustne (rozmowa)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach. Ogólne wiadomości o świecie ponowoczesnym.

Sylabusy
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Prawosławie w Rzeczypospolitej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.62062ﬀ83c167.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest zapoznanie się z historią i miejscem prawosławia w Polsce.

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 rolę prawosławia w Polsce.

ROS_K2_W01

zaliczenie ustne
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W2

Student zapoznaje sie z konﬁktami wynikającymi
z różnicami kulturowymi między etnosami i konfesjami
w RP.

ROS_K2_W01

zaliczenie ustne

W3

Absolwent zna i rozumie realia życia kulturalnego,
religijnego, społecznego, gospodarczego oraz
politycznego współczesnego państwa rosyjskiego

ROS_K2_W01

zaliczenie ustne

W4

[ROS_K2_W01] Absolwent zna i rozumie realia życia
kulturalnego, religijnego, społecznego, gospodarczego
oraz politycznego współczesnego państwa polskiego

ROS_K2_W01

zaliczenie ustne

ROS_K2_U05

zaliczenie ustne

ROS_K2_K03

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ włąściwie ocenić specyﬁke polskiego
prawosławia.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[ROS_K2_K03] Absolwent jest gotów do uczestnictwa
w życiu społecznym przy wykorzystaniu wiedzy oraz
kompetencji komunikacyjnej obejmującej współczesne
media

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

75

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.

Student zapoznaje się z historią prawosławia w RP. Poznaje różnice kulturowe
między polskim katolicyzmem i ruskim prawosławie, poznaje istotę konﬂiku
społecznego, politycznego i kulturowego związanego z prawosławiem w RP.
Poznaje problem politycznego programu repolonizacji prawosławnych w II RP,
kwestie niszczenia cerkwi prawosławnych.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
lektura, czynny udzia w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Prawosławna myśl polityczna XIX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.62062d7936593.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest przybliżenie ﬁlozoﬁi politycznej w kręgu prawosławnych myślicieli XIX - początku XX wieku.

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 i idee
związane z kulturą, życiem społecznym i politycznym
Rosji.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę
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W2

Student zna znaczące postacie konieczne dla analizy
myśli rosyjskiej wybranego okresu.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ krytycznie oceniać i analizować nurty
i postacie rosyjskiej myśli politycznej w kontekście
historycznym i kulturowym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do uczestnictwa w projektach
badawczych dotyczących cywilizacyjnej tożsamości
Rosji, jej miejsca wśród innych narodów oraz dróg jej
rozwoju.

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

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do myśli politycznej - idea Moskwy Trzeciego Rzymu.

W1, W2, U1, K1

2.

Rosyjska myśl polityczna XVIII - początek XIX wieku.

W1, W2, U1, K1

3.

Ważne postacie rosyjskiego Oświecenia. Teofan Prokopowicz, Michaił
Szczerbatow, Mikołaj Karamzin.

W1, W2, U1, K1

4.

Narodziny rosyjkiej ﬁlozoﬁi historii: Piotr Czaadajew.

W1, W2, U1, K1

5.

Pańtwo, Kościół i naród w koncepcji słowianoﬁlów. Klasyczny konserwatyzm Lwa
Tichomirowa.

W1, W2, U1, K1

6.

Nowy konserwatyzma Nikołaj Danilewski - kryzys wspólnej chrześcijańskiej
historii. Losy eurazanizmu.

W1, W2, U1, K1

7.

Konstantin Leontjew idea bizantynizmu.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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8.

Chrześcijański socjalizm Fiodora Dostojewskiego. Duchowy anarchizm Lwa
Tołstoja.

W1, W2, U1, K1

9.

Chrześcijański personalizm Włodzimierza Sołowjowa.

W1, W2, U1, K1

10.

Powrtót prawa naturalnego Paweł Nowgordcew.

W1, W2, U1, K1

11.

Chrześciajańska demokracja Gieorgij Fiedotow.

W1, W2, U1, K1

12.

Neomonarchizm Ilja Iljin.

W1, W2, U1, K1

13.

Chrześcijański personalizm Siemion Frank.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę obecność i udział w zajęciach, kolokwium ustne
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„Perły darmo dane” – największe osobowości rosyjskiej kultury XX wieku
na emigracji/ «Жемчужины даром даны» - главные личности русской
культуры в эмиграции
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.210.620b9bfed622b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

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

Okres
Semestr 1

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
G1

Zapoznanie studentów z historią oraz najważniejszymi zjawiskami i osobowościami emigracji rosyjskiej XX 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

student posiada znajomość twórczości
najważniejszych osobowości emigracji rosyjskiej

ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03

zaliczenie ustne

W2

student posiada orientację dotyczącą podstawowych
wydarzeń i pojęć związanych z XX-wieczną emigracją
rosyjską

ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03

zaliczenie ustne

ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05,
ROS_K2_U06

zaliczenie ustne

ROS_K2_K03

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student umie klasyﬁkować zjawisko emigracji
rosyjskiej wedle jej etapów i przedstawicieli; potraﬁ
scharakteryzować poszczególne fale emigracji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotowy do dialogu i dyskusji w kontekście
historycznych wiadomości na temat emigracji
rosyjskiej

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Emigracja rosyjska XX wieku – ustalenia ogólne: historyczno-kulturowe tło
zjawiska i najważniejsze daty.
Periodyzacja. Przedstawiciele.

W1, W2, U1, K1

2.

"Мы не в изннании, мы в послании" – duchowa misja emigrantów. Iwan Bunin:
"Misja rosyjskiej emigracji".

W1, W2, U1, K1

3.

Wkład emigracji rosyjskiej w światową naukę i kulturę - dziedziny, przedstawiciele,
W1, W2, U1, K1
osiągnięcia, losy.

4.

Rosyjscy ﬁlozofowie na Zachodzie: M. Bierdiajew, S. Frank, S. Bułgakow, G.
Florowski, G. Fiedotow.

Sylabusy

W1, W2, U1, K1
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5.

Prawosławni posłańcy na katolickim Zachodzie. Myrrha Lot-Borodina - pierwsza
prawosławna teolog i jej inspirująca dla Zachodu rola w dziedzinie chrześcijańskiej
antropologii.

W1, W2, U1, K1

6.

Jedna Rosja czy dwie odrębne Rosje? Rosyjska literatura po 1917 roku: wątki,
gatunki, bohaterowie, poetyka.

W1, W2, U1, K1

7.

Literatura rosyjska na emigracji: I. Bunin, S. Dowłatow, J. Brodski, A. Sołżenicyn.
Analiza teoretycznych i artystycznych tekstów kultury.

W1, U1, K1

8.

Wielkie osobowości rosyjskiej muzyki na emigracji: S. Rachmaninow, S. Prokoﬁew

W1, W2, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie wykorzystywanych materiałów.

Sylabusy
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„Piękno zbawi świat” czy „piękno zgubi świat”? - mapa współczesnego
teatru rosyjskiego/ «Красота спасёт мир» или «красота погубит мир»?
– карта современного российского театра
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.210.620b9c523c274.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

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

Okres
Semestr 1

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
G1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi twórcami teatralnymi i zjawiskami najnowszej sceny 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

Student zna najważniejszych dramatopisarzy
i reżyserów najnowszego rosyjskiego teatru

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

zaliczenie ustne

W2

student rozumie kulturowo-społeczne znaczenie
wybranych spektakli najnowszej rosyjskiej sceny

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03

zaliczenie ustne

W3

Student zna założenia twórcze i ideowe wybranych
twórców rosyjskich

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

zaliczenie ustne

Student potraﬁ zinterpretować wybrane spektakle oraz ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
teksty teoretyczne w kontekście ich kulturowoROS_K2_U05
społecznej wagi w dzisiejszej Rosji

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest przygotowany do podjęcia
dialogu/dyskusji dotyczącej społecznej roli sztuki,
granic jej społeczno-politycznego zaangażowania oraz
do rzeczowej argumentacji na rzecz swoich tez

ROS_K2_K03

zaliczenie ustne

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

analiza problemu

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

1.

Manifesty współczesnych twórców teatralnych. Odniesienie do tradycyjnych
wartości kultury rosyjskiej.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
W3, U1, K1

2.

M. Ugarow "Piękno zgubi świat" - wartości estetyczne vs wartości etyczne i
wartości społeczne. Dylematy najnowszego teatru.

W1, W3, U1, K1

3.

Pojęcie karnawalizacji Michaiła Bachtina. Karnawał w teatrze. Konstantin
Bogomołow. Mikołaj Kolada.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy

94 / 180

4.

Teatr dokumentalny. Pochodzenie, twórcy, adresy, ethos teatralnego
dokumentalisty.

W1, W2, W3, U1, K1

5.

"Oddać głos wykuczonym" - teatr inkluzywny. Twórcy, sceny, przedsięwzięcia.

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Sztuka i polityka. Teatralne reakcje na wydarzenia społeczno-polityczne. Centrum
im. Meyerholda, Centrum Gogola (Moskwa)

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Imperatyw komunikacji. Teatr Iwana Wyrypajewa.

W1, W2, W3, U1, K1

8.

Misterium w teatrze - historyczne i współczesne wersje gatunku. Petersburski
Такой театр.

W1, W2, W3, U1, K1

9.

Twórcy i sceny klasyczne. Mały Teatr Dramatyczny. Lew Dodin.

W1, W2, W3, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie tekstów najnowszej kultury rosyjskiej.

Sylabusy
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Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.6205018a36805.22

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
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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Opanowanie wiedzy w zakresie polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Federacji Rosyjskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

znaczenie sektora energetycznego w Rosji jako
fundamentu gospodarki państwa oraz narzędzia
w kreowaniu polityki międzynarodowej.

ROS_K2_W05,
ROS_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować i interpretować relacje energetyczne
na linii: Rosja-region postradziecki, Rosja -UE.

ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

zaliczenie na ocenę

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przygotowywania projektów, samodzielnego
pogłębiania wiedzy z zakresu polityki energetycznej
Rosji.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

1.

Treści programowe
Sektor energetyczny FR - fundament gospodarki rosyjskiej i instrument kreowania
polityki zagranicznej Kremla.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

W1, U1, K1

Rosja jako energetyczne supermocarstwo oraz petrostate.
2.

Narzędzia Rosji w prowadzeniu polityki energetycznej - Gazprom, Rosneft,
Rosatom.

W1, U1, K1

3.

Polityka energetyczna Rosji wobec Ukrainy.

W1, U1, K1

4.

Polityka energetyczna Rosji wobec Białorusi.

W1, U1, K1

5.

Gazpromowska geopilityka gazociagów (gazociąg Jamał, Turkish Stream, South
Stream, Nord Stream, Nord Strem 2)

W1, U1, K1

6.

Rosja wobec zmian na europejskim rynku gazu ziemnego.

W1, U1, K1

7.

Polityka energetyczna Rosji wobec państw Kaukazu Południowego.

W1, U1, K1

8.

Polityka energetyczna Rosji wobec państw Azji Centralnej.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie przeprowadzane jest w formie pisemnej w wyznaczonym
zaliczenie na ocenę terminie w czasie sesji egzaminacyjnej. Warunkiem zaliczenia jest
uzyskanie 60% punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Rosyjski ruch dysydencki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.6204f8e3d4cef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Określenie zjawiska dysydentyzmu w kulturze. Swoistość tej kwestii wobec ruchu dysydenckiego w polityce

C2

Rola dysydentyzmu w budzeniu świadomości narodowej

Efekty 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 znajomość warunków w sferze kultury
przed 1956r.

ROS_K2_W01

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student posiada umiejętność rozróżnienia cech
dystynktywnych dysydentyzmu politycznego
i kulturowego

ROS_K2_U04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

student potraﬁ zdeﬁniować określenia „kultura
dysydencka”, „dysydentyzm w kulturze”…

ROS_K2_U06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student dysponuje postawą rozumienia
i wartościowania kultury undergraundowej

ROS_K2_K01

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Student potraﬁ określić znaczenie Ruchu w obronie
praw czlowieka

ROS_K2_K03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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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Deﬁnicja pojęć „dysydent”, „dysydentyzm”, „dysydentyzm w kulturze”. Wiersze
jako wyzwanie rzucone reżimowi (spotkania na Placu Majakowskiego). Kultura
drugoobiegowa. „Kronika Wydarzeń Bieżących” i inne periodyki dysydenckie.
Udział malarzy, pisarzy, reżyserów… w tworzeniu kultury dysydenckiej. Dramat
absurdu lat 60. i 70. XX wieku. Film dysydencki jako sprzeciw wobec zakłamanej
ideologii i polityki (Zwyczajny faszyzm M. Romma, Bikiniarze W. Toporowskiego).
Pieśni bardów. Pieśń autorska (Ju. Wizbor). Malarze – abstrakcjoniści. Mecenasi
sztuki. Wystawa na Maneżu. Wystawa buldożerowa. Rosyjska kultura dysydencka
w czasach popierestrojkowych.

1.

W1, U1, U2, K1, K2

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

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie ustne (rozmowa)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Rosyjska ﬁlozoﬁa religijna - wybrane aspekty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.6204ﬀ12cd542.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z głównymi kierunkami i przedstawicielami rosyjskiej ﬁlozoﬁi religijnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student posiada znajomość najważniejszych pojęć
i kierunków w ﬁlozoﬁi

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę
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W2

Student posiada orientację w podstawowych ujęciach
osoby ludzkiej i społeczeństwa

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

ROS_K2_K02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student posiada elementarną umiejętność
systematyzowania dyscyplin życia intelektualnego,
stosowanie procedury dedukcyjnej, indukcyjnej
i redukcyjnej, identyﬁkacja metodologiczna struktur
i systemów myślowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student posiada postawę otwartą i dialogiczną wobec
wieloznaczności rozumienia prawdy przy
jednoczesnym zdyscyplinowaniu poznawczym, a także
postawę ostrożności w wartościowaniu wobec zarówno
dogmatyzmu, jak i relatywizmu poznawczego.
Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia w zakresie
naukowego dociekania

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

„Pseudomorfozy” rosyjskiej myśli religijnej.

W1, W2, U1, K1

2.

Słowianoﬁle. Idealny Kościół A. Chomiakowa.

W1, W2, U1, K1

3.

Iwan Kiriejewski i wiedza integralna.

W1, W2, U1, K1

4.

Filozoﬁczno-religijne poglądy Fiodora Dostojewskiego.

W1, W2, U1, K1

5.

Filozoﬁa i religia Władimira Sołowjowa.

W1, W2, U1, K1

6.

W kregu Władimira Sołowjowa: teologia wiary i kultury Sergiej Bułgakow, Paweł
Fłoreński.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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7.

Wiara jako poznanie i jako praktyka: Wiktor Niesmiełow i I. Popow.

W1, W2, U1, K1

8.

Siemion Frank i wszechjedność.

W1, W2, U1, K1

9.

Mikołaj Bierdiajew ontologia i wolność.

W1, W2, U1, K1

10.

Tradycja i patrystyka: przywilej kultury greckiej Gieorgij Fłorowski.

W1, W2, U1, K1

11.

Prawosławna ascetyka, о. Sofroniusz (Sacharow), Aleksander Jełczaninow,
arcybiskup Jan (Szachowski) i Matka Maria (Skobcowa).

W1, W2, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i udział w zajęciach, kolokwium ustne
zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Rosyjska myśl konserwatywna XIX/XX w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.62062defd15cc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi nurtami i postaciami rosyjskiej myśli konserwatywnej.

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 ﬁlozoﬁi
politycznej.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę
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W2

Student identyﬁkuje podstawowe postacie i kierunki
rosyjskiej myśli konserwatywnej.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ krytycznie oceniać i analizować nurty
i postacie rosyjskiej myśli konserwatywnej
w kontekście historycznym, kulturowym i politycznym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do uczestnictwa w projektach
badawczych dotyczących cywilizacyjnej tożsamości
Rosji, jej miejsca wśród innych narodów oraz dróg jej
rozwoju.

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

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Narodziny rosyjskiego mesjanizmu - powstanie idei Moskwy Trzeciego Rzymu.

W1, W2, U1, K1

2.

"Samodzierżawie, prawosławie, ludowość" - Serigiej Uwarow i Stiepan Szewyriow.

W1, W2, U1, K1

3.

Rosyjscy słowianoﬁle - oblicze Starej Rusi.

W1, W2, U1, K1

4.

Chrześcijańskie imperium Fiodora Tiutczewa.

W1, W2, U1, K1

5.

Fiodor Dostojewski - powołanie Świętej Rusi.

W1, W2, U1, K1

6.

Religijna synteza Włodzimierza Sołowjowa.

W1, W2, U1, K1

7.

Mikołaj Bierdiajew odrodznie imperium.

W1, W2, U1, K1

8.

Gieorgij Fiedotow - milczący naród.

W1, W2, U1, K1

9.

Eurazjanizm - mongolskie rysy Rusi.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy

106 / 180

10.

Monarchia narodowa.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę obecność i udział w zajęciach, kolokwium ustne
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Russian Israelis – Between Familiarity and Otherness
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.62061d055b45a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The course covers the issues of Russian Israelis.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student has knowledge and understanding of the
Russian (Soviet and post-Soviet) immigration to Israel.

ROS_K2_W02,
ROS_K2_W05,
ROS_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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W2

ROS_K2_W02,
Student has knowledge and understanding of the most ROS_K2_W03,
ROS_K2_W05,
important issues of Russian Israelis.
ROS_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student has the ability to analyse the major
phenomena of Russian-Israeli community in Israel.

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U05

zaliczenie na ocenę

ROS_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is ready to undertake further research on the
Russian-speaking immigrants and their descendants.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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.

Jews and Israelis. Soviet and post-Soviet Aliyah. Soviet and Russian-origin Jews.
Non-Jewish immigrants.

W1, U1, K1

2.

Integration into Israeli society.

W1, W2, U1, K1

3.

Maintaining Russian cultural patterns and Russian language.

W1, W2, U1, K1

4.

Political attitutes and experience. Russian Israelis in Israeli politics.

W1, W2, U1, K1

5.

Cultural preferences of Russian-speaking immigrants in Israel.

W1, W2, U1, K1

6.

Family life. Mixed families.

W1, W2, U1, K1

7.

Russian speakers in Israeli education and media.

W1, W2, U1, K1

8.

Notable politicians, enterpreneurs, scientists, actors, sportsmen, writers.

W1, K1

9.

Still the 'other' status?

W1, W2, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach. Pozytywna ocena z pisemnego testu
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Russia in Search for Her Identity at the Turn of 21st Century
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.6204fd1727293.22

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The main purpose of the course is presentation and discussion of the essential aspects of the notion of cultural
and national identity in contemporary Russia.

Efekty 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 knows basic notions raised up in
contemporary Russian discussions concerning the
issue of national and cultural identity.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03,
ROS_K2_W05

Oral exam, presentation,
discussion

W2

Student understands the meaning of political, social
and cultural consequences of identity ideas voiced in
contemporary Russia.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03

Oral exam, presentation,
discussion

U1

Student is able to discern basic features of
contemporary variants of "the Russian idea".

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U02,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04

Oral exam, presentation,
discussion

U2

Student can point out to main trends in contemporary
value orientation in the Russian society.

ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04

Oral exam, presentation,
discussion

ROS_K2_K02

Oral exam, presentation,
discussion

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student during discussion can present his/her views
on speciﬁc features of the Russian culture.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Concepts and deﬁnitions of identity in the humanities and social sciences.

W1, K1

2.

Discussions concerning the shape of Russia after the decline of the USSR.

W1, W2, U1

3.

The problem of “negative identity” in contemporary Russia.

W1, W2, U1, K1

4.

“Homo sovieticus” vs. “homo russicus. Nostalgia for the USSR.

W1, W2, U1

Sylabusy
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5.

Concepts of Russian homeland. Two versions of Russian patriotism.

W1, W2, U1, K1

6.

The Eurasian ideology as the third path in search for the Russian cultural and
political identity.

W1, W2, U1, U2

7.

Historical policy of Russia. New history textbooks for Russian schools.

W1, W2, U1, K1

8.

Contemporary discussions about fundamentals of the Russian idea.

W1, W2, U1, U2

9.

Civilization as a source of Russian identity. Cultural and political dimensions of
notions stressing uniqueness of the Russian civilization (G. Zyuganov, V.
Zhirinovskii, The Valdai Club, “The Russian Doctrine” (“Russkaia doktrina”).

W1, W2, U1, K1

10.

“Russkij mir” [“Russian World”] - idea and forms of activity.

W1, W2, U1, K1

11.

Russian Orthodox Church and the issue of Russian identity.

W1, W2, U1, U2

12.

Value orientation of contemporary Russian society.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
Oral exam, presentation, discussion

Warunki zaliczenia przedmiotu
Participation in class, 1 presentation (10 minutes),
positive result of ﬁnal oral exam.
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Rosyjskie utopie / Russian Utopias
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.210.620b9ae532e71.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

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

Okres
Semestr 1

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 zajęć jest zapoznanie studentów formami rosyjskiego myślenia utopijnego.

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 przykłady rosyjskich utopii
charakterystyczne dla poszczególnych epok.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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W2

Student zna podstawowe cechy znamionujące
myślenie utopijne.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student umie wskazać swoiste cechy rosyjskich
koncepcji utopijnych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do wskazania problemów, które
w życiu społecznym i kulturalnym może wygenerować
myślenie utopijne.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do egzaminu

40

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.

Przykłady klasycznych utopii. Strukturalne elementy doktryny.

W1, W2, U1

2.

Rosyjski mesjanizm i misjonizm.

W1, W2, U1, K1

3.

Utopijne wizje w doktrynanch sekt rosyjskich.

W1, W2, U1, K1

4.

Rosyjskie utopie masońskie w 18 w.

W1, W2, U1, K1

5.

Utopijny charakter przekonań i programów w ruchach narodnickich,
anarchistycznych i rewolucyjnych w 19 w.

W1, W2, U1, K1

6.

Utopijne wizje wsi rosyjskiej i wspólnoty gminnej w ideologicznych koncepcjach
konserwatystów w 19 wieku.

W1, W2, U1, K1

7.

Tołstoizm jako utopia.

W1, W2, U1, K1

8.

Eschatologiczny wymiar utopii rosyjskiego modernimu.

W1, W2, U1, K1

9.

Utopijne projekty bolszewizmu (życie społeczne społeczne, ekonomia,
architektura).

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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10.

Rosyjskie warianty literackiego gatunku utopii (M. Szczerbatow, A. Weltman, W.
Odojewski, M. Gogol, M. Czernyszewski, F. Dostojewski, M. Sałtykow-Szczedrin, W.
Briusow, A. Bogdanow, W. Koczetow, I. Liczutin, W. Rasputin).

W1, W2, U1, K1

11.

Rosyjskie antyutopie

W1, W2, U1, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność (dopuszczalne są
3 nieobecności) udział w dyskusjach, przygotowanie 10
zaliczenie na ocenę, prezentacja
minutowej prezentacji, pozytywny wynik końcowego
kolokwium.
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Samopoznanie rosyjskie – aspekt kulturowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.6204ce23be020.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z kulturowymi ujęciami samopoznania rosyjskiego (русское самопознание)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna terminologię oraz problematykę z zakresu
kulturowych ujęć samopoznania rosyjskiego

ROS_K2_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student potraﬁ badać, formułować i kategoryzować
problemy, dobierać stosowne metody i narzędzia
badawcze, opracowywać i prezentować wyniki badań
nad samopoznaniem rosyjskim wyrażonym kulturowo.

ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

zaliczenie pisemne

ROS_K2_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do podjęcia dyskusji
merytorycznej wykorzystującej wiedzę z zakresu
kulturowych ujęć samopoznania rosyjskiego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

25

Przygotowanie prac pisemnych

40

analiza problemu

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.

I. Wprowadzenie: 1. Tożsamość narodowa. Samopoznanie narodowe. Charakter
narodowy (mentalność). 2. Tożsamość rosyjska, duch rosyjski, dusza rosyjska,
„idea rosyjska”. „Rosyjska zagadka”. Podstawy onto-antropologiczne
samopoznania (rosyjskiego). 3. Samopoznanie rosyjskie a inteligencja rosyjska. II.
Bezideowość, ahistoryczność i wyobcowanie Rosji (P. Czaadajew); brak
dziedzictwa historycznego Rosji a jej unikalność i misja (P. Czaadajew). Rosja
prawosławna a zasada integralności (I. Kirejewski). Idea „wspólnoty” i
„osobowości” a socjalistyczne przeznaczenie Rosji – „rosyjski socjalizm” (A.
Hercen). Idea „rewolucji” a przyszła Rosja; „rosyjski anarchizm” (M. Bakunin).
Rosja i jej kulturowe przeznaczenie; Cerkiew, nieogarnione przestrzenie i dążenie
do absolutu (M. Bierdiajew). Idea rosyjska a lud i inteligencja (W. Iwanow). Idea
rosyjska a przestrzeń; „Rosja-Eurazja” i dziedzictwo Dżyngis-chana (N.
Trubieckoj). Rosja i jej „pokusy”: „zachodnia”, „azjatycka” a „prawosławny
drogowskaz” (G. Fiedotow). Idea ziemi i charakter rosyjski (A. Sołżenicyn);
„Afrykańska Ruś” i dekadentyzm Europy – w poszukiwaniu (utraconej) metaﬁzyki
(W. Jeroﬁejew). Idea rosyjska i geopolityka (A. Dugin); Rosja i idea demokracji (J.
Afanasjew); Idea Rosji – europeizm i idea imperium (W. Kantor); Rosja i ideał
samopoznania (J. Piwowarow).

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne aktywność na zajęciach, pozytywna ocena z pracy pisemnej,

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Śmiech w rosyjskiej kulturze – analiza wybranych tekstów kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.62062d1a1d712.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z najbardziej charakterystycznymi zjawiskami rosyjskiej kultury
śmiechu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna zjawiska, narracje, postaci
i charakterystyczne cechy rosyjskiej kultury śmiechu

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

zaliczenie ustne

120 / 180

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ przyporządkować konkretne zjawisko
kultury śmiechu do okresu rozwoju kultury rosyjskiej
oraz powiązać je z przemianami społecznopolitycznymi epoki.

ROS_K2_U03,
ROS_K2_U05

zaliczenie ustne

ROS_K2_K03

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potraﬁ rozumieć aluzje i ukryte sensy
rosyjskiej kultury śmiechu, co buduje jego
komunikacyjne kompetencje w odniesieniu
do przedstawicieli kultury rosyjskiej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Śmiech w kulturze staroruskiej. Sfera religii vs sfera ciała i codzienności. Postać
jurodiwego.

W1, U1, K1

2.

Mądrość i głupota, dobro i zło - Iwan Durak w historycznych i współczesnych
tekstach kultury. Postawa "авось".

W1, U1, K1

3.

Ludowy "jasny" humor i straszna groteska - wczesne opowiadania Mikołaja Gogola
osadzone w ludowym folklorze.

W1, U1, K1

4.

Satyra - komizm na tle odniesienia do ideału. Moc autoironii. Twórczość
Sałtykowa-Szczedrina.

W1, U1, K1

5.

Humor, satyra, groteska, absurd - opowiadanie "Nos" Mikołaja Gogola. Komizm w
muzyce - D. Szostakowicz i opera "Nos".

W1, U1, K1

6.

Charakterystyka narodowa w rosyjskich anegdotach XIX i XX wieku. Narody Azji
Środkowej, Czukcze, Amerykanie.

W1, U1, K1

7.

Humor radziecki. Intelektualizm. Ironia, autoironia. М. Жванецкий. Г. Горин. М.
Задорнов.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Karnawał w kulturze jako ﬁgura komizmu. Teoria M. Bachtina. Staroruskie
intermedia vs religijne treści. Współczesność: M. Kolada, K. Bogomołow, I.
Wyrypajew.

8.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach i uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie analizowanych tekstów i anegdot.

Sylabusy
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The Social and Cultural Impact of the Russian Revolutions
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.62061cc0ee13d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The course explores the major social and cultural after-eﬀects of the three Russian revolutions of the 20th
century.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student has an organized knowledge related to
Russian revolutions of the 20th century.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

zaliczenie na ocenę
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W2

Student has knowledge of diﬀerent social and cultural
after-eﬀects of Russian revolutions of the 20th
century.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student can identify the impact of the Russian
revolutions of the 20th century on social and cultural
life.

ROS_K2_U03,
ROS_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

Student is able to give a constructive feedback on
social and cultural legacy of Russian revolutions of the
20th century.

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is able to improve his knowledge with
reference to he phenomena occurring in contemporary ROS_K2_K01
Russian culture.

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

The 1905 Revolution and its aftermath.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

The 1917 February Revolution. Dual power.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

The 1917 October Revolution and the Bolsheviks.

W1, U1, U2, K1

4.

The ‘new world.’ The ‘new man.’ ‘Soviet Man.’

W1, W2, U1, U2, K1

5.

The Civil War and War Communism. NEP (New Economic Policy).

W2, U1, U2, K1

6.

The Red Army and the Cheka.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

The Party-State. Party discipline. The problem of Bureaucracy. The nomenklatura.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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8.

‘Proletarian’ hegemony. Dictatorship of the proletariat.

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Socialism in one country. Planned economy. The First Five-Year Plan. The
industrialization and colectivization. Stakhanovite movement.

W1, W2, U1, U2, K1

10.

The Association of Artists of Revolutionary Russia. The Society of Easel-Painters.
Proletkult. The Russian Association of Proletarian Writers.

W1, W2, U1, U2, K1

11.

The Artists’ Union of the USSR. Union of Soviet Writers. The socialist realism.

W1, W2, U1, U2, K1

12.

The League of Militant Atheists.

W1, W2, U1, U2, K1

13.

The Communist Academy and the Institute of Red Professors.

W1, W2, U1, U2, K1

14.

Progressive education and ‘tradition’ reinstated.

W1, W2, U1, U2, K1

15.

The new Soviet patriotism.

W1, W2, U1, U2, K1

16.

Women’s emancipation, sexual liberation and the family.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach. Pozytywna ocena z pisemnego testu
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Themes and Patterns of Russian Culture as Mirrored in the Selected
Masterpieces of the Russian Art
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.6204fca7976fa.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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course will present recurrent motives in Russian culture, regarded as "themes of culture" or "patterns of
culture". The way of reﬂection of these notions in Russian paintings will be discussed. Special attention will be
paid to speciﬁc forms, ideas and aestetic presumptions of painters.

Efekty 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 can discern basic themes of the Russian
culture.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

Oral exam, presentation,
discussion

W2

Student has a knowledge about historical and cultural
context of the phenomena constituting the ﬁeld of
study.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

Oral exam, presentation,
discussion

W3

Student can point out to artistic schools and trends
represented by Russian painters taken into account
during lectures.

ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03

Oral exam, presentation,
discussion

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

Oral exam, presentation,
discussion

ROS_K2_K01

Oral exam, presentation,
discussion

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student is able to characterize the Russian cultural
phenomena presented during the classes.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is aware of the necessity of multifaceted
analysis of the studied issue.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

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.

Themes of culture and patterns of culture - concepts and deﬁnitions of basic
ideas.

W2, K1

2.

Religion (icons: “St Boris and st. Gleb”, “Assumption of the Virgin Mary”; V.
Shvartz: “Palm Sunday in Moscow”; V. Perov: “Village Easter religious
procession”; V. Surikov: “The Boyarynia Morozova”).

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Authority (N. Ge, “Peter I interrogating his son Aleksej”; V. Surikov: “The morning
at the streltsy execusion”; poster 1952: “Thank You Dear Stalin for the Happy
Childhood”).

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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4.

Serfdom (S. Ivanov: “A Peasant Leaving His Landlord”; G. Myasoedov: “Reading of
the Manifesto of 1861”).

W2, U1, K1

5.

“The Russian soul” (M. Nesterov: “The soul of the people”, “St. Sergej of
Radonezh”).

W2, W3, U1, K1

6.

A Nest of Gentlefolk (V. Prichetnikov: “Temple of Faithfulness”; V. Perov: “The
arrival of the governess”; N. Bogdanov-Belskii: “New Owners”).

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Body (E. Korneev, “The Russian bath-house”; K. Petrov-Vodkin: "Bathing of a Red
Horse").

W1, W2, W3, U1, K1

8.

Work (I. Repin: “Barge Haulers on the Volga”; A. Deineka: “The construction of
new shops”; N. Getman: “Lunch”).

W1, W2, W3, U1, K1

9.

Empire (V. Surikov: “The Conquest of Siberia by Yermak Timofeyevich”; D.
Levitsky: “Catherine the Great as a Lawgiver”; G. Chernetsov, "The parade on the
occasion of the opening of the monument to Alexander I in St. Petersburg»).

W1, W2, W3, U1, K1

10.

The West (icon: "The third Rome; S. Shchedrin: “New Rome. Castle of st.
Angelus”; A. Kivshenko: "The Russian army entering into Paris in 1814”; I. Repin:
“Cafe in Paris”).

W1, W2, W3, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
Oral exam, presentation, discussion

Warunki zaliczenia przedmiotu
Participation in class, 1 presentation (10 minutes),
positive result of ﬁnal oral exam.
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Wojny i rewolucje w tekstach rosyjskiej kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.6204fead064c6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta ze specyﬁką odzwierciedlania w tekstach kultury rewolucji i najnowszych konﬂiktów
zbrojnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

129 / 180

W1

zna podstawowe deﬁnicje rewolucji i tekstu kultury.
Zna tytuły i treści najważniejszych tekstów rosyjskiej
kultury, dotyczących problematyki rewolucji. Rozumie
mechanizmy narastania destrukcyjnego
i eksplozyjnego potencjału kultury na tle wydarzeń
historycznych. Rozumie znaczenie tekstu jako nośnika
pamięci kultury.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03

prezentacja

ROS_K2_U03,
ROS_K2_U05

prezentacja

ROS_K2_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wymienić typy tekstów kultury i rozpoznać ich
przynależność do określonego gatunku ze względu
na okoliczności powstania, nadawcę, adresata i cel.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do kontynuowania wiedzy na dalszych
etapach kształcenia w zakresie rosyjskiej kultury,
społeczeństwa i mechanizmów politycznych.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

konsultacje

6

analiza wymagań

4

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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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Podstawowe pojęcia związane z problematyką przedmiotu - ich etymologia,
semantyka i ewolucja: rewolucja, wojna, pamięć, tekst kultury. Dokumenty
programowe dekabrystów a wojna Rosji z Napoleonem. Rewolucja październikowa
w tekstach kultury. Analiza i interpretacja semantyki wojny, pokoju i rewolucji w
tekstach literackich: "Opowiadania sewastopolskie", "Wojna i pokój" L. Tołstoja,
W1, U1, K1
"Dwunastu" A.S. Błoka, "Rosja podziemna" S. Stiepniaka-Krawczyńskiego.
Rewolucja jako teatr, rewolucja jako eksplozja systemu, rewolucja jako
destrukcyjna manifestacja potencjału kultury. Utopie jako siły napędowe rewolucji:
twórczość publicystyczna A. Hercena i M. Bakunina. Podbój Kaukazu w
dziennikach rosyjskich oﬁcerów. Współczesne wojny w tekstach kultury i
przekazach medialnych: Afganistan, Czeczenia, Ukraina, Syria.

1.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja na temat zaproponowany przez prowadzącą, przedstawiona w
czasie zajęć + poprowadzenie dyskusji
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Współczesna Rosja wobec tradycji własnej kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.5cc03425ba13c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z rola kultury i instytucji kultury w podtrzymaniu tradycyjnych wartości w okresie kryzysu
społecznego i 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

K1_W01 student zna i rozumie przemiany kulturowe
w Rosji w okresie transformacji (H,S) K1_W03 student
zna instytucje i zjawiska kultury współczesnej Rosji
związane z tradycją prawosławną i kultywujące
wartości prawosławne (S, H)

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

zaliczenie ustne

ROS_K2_U03

zaliczenie ustne

[ROS_K2_K02] Absolwent jest gotów do odpowiedniego
określenia priorytetów służących realizacji
ROS_K2_K02
określonego przez siebie i innych zadania badawczego
dotyczącego zagadnień rosyjskich

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

K1_U01 student potraﬁ dostrzegać skomplikowane
procesy zmian społecznych i kulturowych
odzwierciedlone we współczesnej kulturze (S,H)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kultura masowa w Rosji: ocena i przejawy. Postmodernizm w Rosji: ocena i
przejawy. Rosyjska Cerkiew Prawosławna (RPC) wobec zjawisk współczesnej
kultury. RCP kreator i mecenas współczesnej kultury rosyjskiej. Prawosławne
stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz propagowania tradycyjnych
wartości w społeczeństwie i kulturze. Współpraca państwa i Cerkwi w tej
dziedzinie. Współczesne rosyjskie ﬁlm, telewizja, literatura, czasopisma, radio,
muzyka, malarstwo, wystawy w służbie promowania tradycyjnych wartości.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
odpowiedź na dwa pytania związane z treścią zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Współczesny dramat w Rosji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.6204f46f28a8c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia mają na celu prezentację współczesnej dramaturgii rosyjskiej, najważniejszych twórców i strategii
literackich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student rozumie węzłowe zagadnienia związane
z rosyjską historią i kulturą.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

zaliczenie ustne
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W2

Student zna podstawowe metody analizy i interpretacji ROS_K2_W01,
dramatu rosyjskiego.
ROS_K2_W02

zaliczenie ustne

W3

Student zna kierunki rozwoju współczesnej rosyjskiej
dramaturgii

ROS_K2_W01

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ określić główne tendencje
w dramaturgii rosyjskiej XX i XXI wieku.

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03

zaliczenie ustne

U2

Student potraﬁ zaprezentować cechy rosyjskiej
dramaturgii i wymienić najbardziej reprezentatywnych
dramaturgów

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04

zaliczenie ustne

U3

Student potraﬁ powiązać logiczną ciągłość rozwoju
ROS_K2_U01,
współczesnej dramaturgii oraz wskazać różnice i cechy
ROS_K2_U03
wspólne dramaturgii w Rosji i na Zachodzie

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do dyskusji na temat najnowszej
dramaturgii w Rosji.

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02

zaliczenie ustne

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie w problematykę współczesnej dramaturgii rosyjskiej. Zarys historii
dramaturgii rosyjskiej 1917-1956.

W1, W3, U3

2.

„Nowa fala” w dramaturgii rosyjskiej. Dramat psychologiczno-obyczajowy. Bohater
W1, W2, W3, U1, U2
dramaturgii „nowej fali” końca lat 70.- początku lat 80 XX wieku.

3.

"Dramaturgia inna" - przełom lat 80. i 90. XX wieku. Proces deheroizacji .

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

„Новая драма”. The Royal Court Theatre. Wpływ estetyki „teatru absurdu”i
„teatru okrucieństwa”.

W1, W2, U3, K1

Sylabusy
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5.

„Новая драма”- najważniejsze obszary zainteresowań tematycznych. Język.
Klasyﬁkacja głównych tendencji w rozwoju „nowego dramatu”.

W3, U1, U2, K1

6.

Iwan Wyrypajew (estetyka, główne obszary tematyczne, "konekt").

W1, W3, U2, U3

7.

Nikołaj Kolada. Szkoła uralska.

W1, W3, U2, K1

8.

Szkoła togliattińska.

W2, W3, U2

9.

Monodram jako aktualna forma ekspresji: Jewgienij Griszkowiec.

W2, U1, U2, U3

10.

Dramat współczesny versus klasyka rosyjskiej dramaturgii.

W2, W3, U2, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem przystąpienia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na 80%
zajęć. Zaliczenie obejmuje dwa zagadnienia: pytanie opisowe z treści
zajęć oraz analizę współczesnego rosyjskiego dramatu wybranego przez
studenta.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), aktywność na zajęciach, lektura tekstów wskazanych przez
prowadzącego.

Sylabusy
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Żydowski Petersburg – ludzie i miejsca
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.62061c612b642.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu zapoznanie studentów ze śladami i znaczeniem żydowskiej bytności w Petersburgu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą
przenikania kultury żydowskiej i rosyjskiej.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03,
ROS_K2_W05

zaliczenie na ocenę
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W2

Student posiada ugruntowaną wiedzę na temat życia
petersburskich Żydów.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna najważniejsze miejsca związane
z żydowską bytnością w Petersburgu.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W05

zaliczenie na ocenę

ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

zaliczenie na ocenę

ROS_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student posiada umiejętność oceny żydowskiej
bytności w Petersburgu na tle dziejów kultury
rosyjskiej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów samodzielnie zgłębiać zagadnienia
poruszane podczas zajęć.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

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.

Żydzi na tle 300-letniej historii miasta.

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Religijność. Życie wokół synagogi.

W2, W3, U1, K1

3.

Asymilacja i areligijność.

W1, W2, U1, K1

4.

Ciekawostki życia codziennego.

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Architekci, budowniczowie i ich dzieło.

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Organizacje i działacze społeczni.

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Śladami ludzi pióra.

W1, W2, W3, U1, K1

8.

Ludzie sportu.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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9.

Szkolnictwo i ludzie nauki.

W1, W2, W3, U1, K1

10.

Lokalny antysemityzm.

W1, W2, W3, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach. Pozytywna ocena z pisemnego testu
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Вероисповедания в современной России
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.2F0.6206305b49d73.22

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 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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ознакомление с церковным возрождением в России в 90-ые г.; конфесиональная карта России,
отношение Церковь - государство.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Студент знает и понимает реалии и контекст
религиозной жизни в России.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W04

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Студент знает реалии современной общественной
жизни России.

U1

ROS_K2_U03

zaliczenie na ocenę

ROS_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Студентов готов сыграть положительную роль в
обществе с использованием своих знаний.

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Исторические условия формирования русского православия. Период до, во
время и после революции. Катакомбная Церковь. Времена Сталина и
Хрущева. Возрождение в 90-ые. Общественное учение. Отошение к
государству. Ислам и ктолицизм в России. Проблемы Церкви МП на Украине.
Влияние на культуру.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
освоение материала

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Najnowsze zjawiska i procesy literackie w Rosji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.220.61fbde59ca6a5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

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 najnowszymi zjawiskami i procesami literackimi w Rosji.

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 specyﬁkę najnowszych zjawisk
i procesów literackich w Rosji.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03,
ROS_K2_W05

egzamin pisemny
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W2

Student orientuje się w obecnych we współczesnej
Rosji nurtach literackich.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03,
ROS_K2_W05

egzamin pisemny

W3

Student orientuje się w czynnikach wpływających
na najnowsze zjawiska i procesy literackie w Rosji.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03,
ROS_K2_W05

egzamin pisemny

U1

Student potraﬁ wskazać podobieństwa i różnice
w tematach najnowszej oraz klasycznej literatury
rosyjskiej.

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ analizować wybrane dane statystyczne
dotyczące najnowszych zjawisk literackich w Rosji.

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów czynić użytek ze zdobytych
umiejętności analitycznych.

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02,
ROS_K2_K03

egzamin pisemny

K2

Student jest przygotowany do kontynuowania
samodzielnych poszukiwań w odniesieniu do życia
literackiego w Rosji.

ROS_K2_K01

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

analiza i przygotowanie danych

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.

Nowe tendencje w literaturze rosyjskiej. Ewolucja postmodernizmu. Nowy realizm.
Neosentymentalizm.

W1, W2, W3, K2

Sylabusy
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2.

Literatura masowa i pop-literatura. Nurty dominujące a literatura „niszowa”.
Literatura w Internecie. „Projekty literackie”.

W1, W2, W3, U1, K2

3.

Współczesne postrzeganie pisarza-autora – pisarz jako „marka”.

W1, W3, K2

4.

Kwalitatywność a kwantytatywność literatury.

W1, W3, K1, K2

5.

Czy wciąż istnieje wpływ literatury Zachodu? Kształtowanie się twórczości
oryginalnej.

W1, W2, W3, U1, K2

6.

Zwrot ku tradycji. Obecność problemów pokoleniowych w literaturze najnowszej –
zestawienie z wzorcami utrwalonymi w rosyjskiej klasyce. Krytyczny ogląd
literackich stereotypów.

W1, W2, W3, U1, K2

7.

Historia i literatura – pamięć, post-pamięć, krytyczny patriotyzm.

W1, W2, W3, U1, K2

8.

Polityka i literatura.

W1, W2, W3, U1, K2

9.

Stołeczny ekskluzywizm a podniesienie prestiżu lokalności. Wzrost rangi literatury
prowincjonalnej.

W1, W2, W3, U1, U2, K2

10.

Rosyjska powieść sensacyjno-kryminalna.

W1, W2, W3, U1, K2

11.

Fenomen rosyjskiego science ﬁction.

W1, W2, W3, U1, K2

12.

Literackie statystyki – krótka analiza sprawozdań Rosyjskiej Izby Książki.

W1, W3, U2, K1, K2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z egzaminu.
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Runet i komunikacja sieciowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.220.61fbdd88df9f5.22

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 komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

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 przedmiotu jest zapoznanie studenta z rosyjskim Internetem oraz usystematyzowanie wiedzy na temat
jego rozwoju na obszarze Federacji Rosyjskiej. Konwersatorium prezentuje społeczną historię internetu oraz
dokonuje analizy środowisk Sieci zwracając uwagę na relacje społeczne, które w nich występują oraz tworzoną
przez ich uczestników kulturę Runetu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu
komunikacji sieciowej i nowych mediów w Rosji
(obejmującą terminologię, teorię i metodologię).

ROS_K2_W03

zaliczenie pisemne

ROS_K2_U01

zaliczenie pisemne

ROS_K2_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje
przy użyciu różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy z zakresu komunikowania
i nowych mediów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

aktywnie uczestniczyć w pracy w grupach,
współpracować z osobami będącymi specjalistami
w dziedzinie technologii sieciowych oraz
z przedstawicielami innych kręgów kulturowych.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

analiza problemu

30

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.

Etapy rozwoju Internetu: WEB 1.0 Web 2.0 i jej następstwa. Społeczeństwo
informacyjne jako rezultat rozwoju technologii komunikacyjnych. Specyﬁka
społeczeństwa sieciowego i komunikacji sieciowej. Historia społeczności
wirtualnych, ich cechy charakterystyczne. Runet: skala zjawiska. Typy relacji i
więzi społecznych w społecznościach sieciowych.

W1

2.

Kategorie komunikacji sieciowej (bezpośrednia; pośrednia, asynchroniczna).
Komunikacja aktywna - portale społecznościowe, elektroniczne wydania
niektórych gazet, periodyki, online serwisy informacyjne, newslettery.

W1

3.

Blogging, grupy dyskusyjne, grupy wsparcia, serwisy specjalistyczne. Komunikacja
za pomocą social media – możliwości i zagrożenia. Globalne projekty społeczności W1
sieciowych (Facebook, Twitter), a regionalne (VKontakte, Одноклассники).

Sylabusy
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4.

Internet i struktury społeczne: Grupy społeczne w świecie Internetu . Problemy
deﬁnicyjne, cechy, typy. Dynamika funkcjonowania portali społecznościowych.
Fenomen Facebooka. Zagadnienie autoprezentacji jednostek na portalach
społecznościowych.Subkultury Internetu: hakerzy, crakerzy. Darknet.

U1, K1

5.

Jednostka w Sieci – statystyka użytkowania, struktura aktywności podejmowanej
w sieci. Wpływ Internetu na proces socjalizacji, Indywidualizm sieciowy i
anonimowość w Sieci oraz jej społeczne skutki. Specyﬁka socjologicznego i
psychologicznego funkcjonowania jednostki w Runecie. Przyczyny i formy agresji
w przestrzeni Runecie.

U1, K1

6.

Kontrola i prawo w Runecie – netykieta i rozwiązania prawne dotyczące sieci.
Wpływ komunikacji sieciowej na kształt dyskursu publicznego i redystrybucję
władzy.

W1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i pozytywne zaliczenie testu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Duchowość Rosjan
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.220.61fbdebf93e1d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

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 ze zjawiskami duchowości Rosjan

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 pojęcia i zjawiska
duchowości Rosjan

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ określić podstawy antropologiczne
poszczególnych zjawisk duchowości Rosjan

ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

zaliczenie pisemne

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotowy do prowadzenia dyskusji
merytorycznej z wykorzystaniem podstawowej wiedzy
o zjawiskach duchowości Rosjan

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

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.

Pojęcie duchowości i jej konteksty. Aspekt religijny i ﬁlozoﬁczny duchowości
człowieka. Duchowość w kulturze. Duchowość i nauka. Metodologia badań nad
duchowością. Antropologia ontologiczna.

W1, U1, K1

2.

Rodzima wiara słowiańska; rosyjska duchowość przedchrześcijańska

W1, U1, K1

3.

Synkretyzm chrześcijańsko-pogański (dwuwiara) w dawnej Rusi

W1, U1, K1

4.

Duchowość prawosławna dawnej Rusi: asceza, hezychazm, jurodstwo, modlitwa
jezusowa; malowanie ikon jako forma doskonalenia duchowego (Alimpi Ikonnik,
Andriej Rublow)

W1, U1, K1

5.

Życie duchowe staroobrzędowców

W1, U1, K1

6.

Duchowość sekt rosyjskich

W1, U1, K1

7.

Masoneria rosyjska i idea doskonalenia duchowego

W1, U1, K1

8.

Odrodzenie duchowości prawosławnej: Seraﬁm Sarowski, pustelnia optyńska,
starczestwo

W1, U1, K1

9.

Poszukiwania duchowe w kulturze rosyjskiej XIX i początku XX: literatura, sztuka;
ﬁlozoﬁa rosyjska jako „ćwiczenia duchowe”

W1, U1, K1

Sylabusy
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10.

Teozoﬁa i poszukiwania duchowe w Rosji końca XIX wieku

W1, U1, K1

11.

Bolszewizm, stalinizm, komunizm a fenomen duchowości

W1, U1, K1

12.

Odrodzenie ikon w Rosji współczesnej; malowanie ikon jako formowanie duchowe

W1, U1, K1

13.

Życie duchowe „nowych prawosławnych”

W1, U1, K1

14.

Transhumanizm we współczesnej Rosji

W1, U1, K1

15.

Nowe ruchy religijne w Rosji; neopoganizm rosyjski. Duchowość New Age w Rosji

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne aktywność na zajęciach, pozytywna ocena z pracy pisemnej
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Popkultura, subkultura, kontrkultura w Rosji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.220.61fbdf08e7e85.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

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

Zajęcia mają na celu przedstawienie specyﬁki rosyjskich zjawisk popkulturowych, subkulturowych
i kontrkulturowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student rozumie pojęcie popkultury, subkultury
i kontrkultury.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03

esej
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W2

Student zna przejawy popkultury, kontrkultury
i subkultury w odniesieniu do rzeczywistości rosyjskiej.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03

esej

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03

esej

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K03

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ określić główne własności popkultury,
kontrkultury i subkultury i wskazać ich przejawy
w Rosji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do dyskusji na temat
współczesnej kultury rosyjskiej.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

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.

Ustalenia terminologiczne: popkultura, subkultura, kontrkultura.

W1

2.

Kultura popularna w Rosji - jej cechy wyróżniające i kontekst historycznospołeczny.

W2, U1, K1

3.

Przejawy kultury popularnej w Rosji.

W2, U1

4.

Subkultury w Rosji w XX wieku.

W1, W2, U1, K1

5.

Ponowoczesny wymiar subkultur w Rosji.

W1, W2, U1, K1

6.

Kontrkultura w Rosji (ﬁlm, muzyka, teatr, sztuki wizualne).

W1, W2, U1, K1

7.

Kontekst społeczno-polityczny wybranych zjawisk subkulturowych,
popkulturowych i kontrkulturowych.

W2, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
gra dydaktyczna, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach. 80% frekwencja.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana 80% frekwencja na zajęciach.
Znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym analizę tekstów kultury.

Sylabusy
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Człowiek-społeczeństwo-państwo w koncepcjach Rosyjskiej Cerkwii
Prawosławnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.240.62022e76403f6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
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

Celem jest poznanie społecznej koncepcji RCP.

Efekty 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

[ROS_K2_W01] Absolwent zna i rozumie realia życia
kulturalnego, religijnego, społecznego, gospodarczego
oraz politycznego współczesnego państwa rosyjskiego
[ROS_K2_W02] Absolwent zna i rozumie kontekst
historyczny zjawisk współczesnej kultury rosyjskiej
i życia religijnego

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

zaliczenie na ocenę

ROS_K2_U03

zaliczenie na ocenę

ROS_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

[ROS_K2_U03] Absolwent potraﬁ rozumieć, krytycznie
oceniać oraz analizować zjawiska zachodzące
we współczesnej cywilizacji rosyjskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem trendów rozwojowych w rosyjskiej
kulturze, życiu politycznym i gospodarczym,
stosunkach z innymi państwami oraz w obszarze
bezpieczeństwa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ROS_K2_K03] Absolwent jest gotów do uczestnictwa
w życiu społecznym przy wykorzystaniu wiedzy oraz
kompetencji komunikacyjnej obejmującej współczesne
media

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza dokumentów programowych

75

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.

Zna realia życia religijnego i społecznego.

W1

2.

Student potraﬁ rozpoznać zjawiska życia religijnego i społecznego.

U1

3.

Absolwent zyskuje kompetencje potrzebne w uczestniczeniu w rosyjskim życiu
społecznym.

K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Aktywne uczestnictwo w zajęciach, lekrura, dyskusja.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Potencjał turystyczny obszaru postradzieckiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.240.62022ed4b7b35.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
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 funkcjami oraz rodzajami turystyki praktykowanej na danym obszarze, jej znaczenia dla
rozwoju regionów i ochrony dziedzictwa kuturowego obszaru eurazjatyckiego.

C2

Dostarczenie studentom narzędzi do oceny potencjału turystycznego wybranych regionów obszaru
euroazjatyckiego, oceny, weryﬁkacji produktu turystycznego

C3

Wskazanie na uzależnienia od uwarunkowań politycznych i kulturowych, jakie wpływają na tworzenie
regionalnego produktu turystycznego na obszarze euroazjatyckim

C4

Zdobycie umiejętności oceny mód konsumpcyjnych, zmian w popycie turystycznym, motywacji turysty, w celu
stworzenia regionalnego produktu turystycznego wykorzystującego odmienność potencjału turystycznego
obszaru eurazjatyckiego.

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

jaka jest specyﬁka różnych rodzajów turystyki (hard
tourism, soft tourism), jak wiążą się one z kwestiami
rozwoju, ochrony i promowania dziedzictwa
kulturowego w odniesieniu do krajów byłego ZSRR,
jakie są korzyści i straty, jakie niesie ze sobą turystyka
dla regionów recepcyjnych.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W05,
ROS_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

odmienność "zaprogramowania kulturowego"
mieszkańców Rosji oraz państw postsowieckich
od tego cechującego mieszkańców Europy Zachodniej
i USA

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

kryteria oceny potencjału turystycznego
państwa/regionu/miejscowości, specyﬁkę obszaru
byłego ZSRR w perspektywie historycznej, kulturowej,
geopolitycznej oraz ekonomicznej w kontekście
atrakcyjności turystycznej

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

wskazać na potencjał kulturowy konkretnego rodzaju
turystyki, ocenić aktualny potencjał konkretnego
kraju/regionu/miejscowości po pandemii COVID-19
oraz w kontekście wojny Rosja - Ukraina

ROS_K2_U03,
ROS_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

przygotować ofertę regionalnego produktu
turystycznego z wykorzystaniem posiadanej wiedzy,
zdeﬁniować odbiorcę, do którego produkt jest
skierowany, zaplanować realizację wydarzenia
turystycznego.

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

przygotować wykaz atrakcji, krótki tekst zachęcający
do odwiedzenia danego regionu

ROS_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K1

bycia doradcą w zakresie usług turystycznych
w odniesieniu do państw byłego ZSRR, potraﬁ ocenić
prezentowane przez ﬁrmy turystyczne oferty pod
kątem ich słabych i mocnych stron, zweryﬁkować jego
grupę docelową, potraﬁ odnieść się do aktualnych
zagadnień organizacyjnych związanych z ruchem
turystycznym na danym obszarze.

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02,
ROS_K2_K03

prezentacja

K2

nawiązywania kontaktów w interesariuszami
zajmującymi się turystyką w obrębie państw byłego
ZSRR; zaplanowania wydarzenia turystycznego
z uwzględnieniem potencjału turystycznego danego
regionu turystycznego, wsparcia przygotowania
produktu turystycznego

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02,
ROS_K2_K03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

10

pozyskanie danych

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie projektu

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.

Wprowadzenie teoretyczno-metodologiczne: siatka pojęć - turysta, wędrowiec,
podróżnik, postturysta, turysta - projekt podmiototwórczy. Odmiany i rodzaje
turystyki: wypoczynkowa, religijna, alternatywna, biznesowa, zdrowotna, hard and
soft tourism. Turystyka jako zjawisko kulturowe, psychologiczne, socjologiczne,
ekonomiczne, praktyka tożsamościowa.

W1, W3

2.

Kontakty jednostek a zderzenia systemów: narzędzia metodologiczne dla oceny
regionu recepcyjnego, rozpoznanie potencjalnych punktów zderzenia,
poszukiwanie obszarów porozumienia i zrozumienia. "Krańce światów" i miejsca
niebezpieczne. Zmiany w popycie turystycznym.

W2, W3, U1, K1

3.

Kształtowanie wizerunku produktu regionalnego, rola stereotypów narodowych,
mitów i uprzedzeń, unikatowość kształtowanego produktu, wyróżnienie spektrum
atrakcji turystycznych regionu recepyjnego ze względu na typ odbiorcy

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

4.

Charater modelowego turysty indywidualnego wyruszającego do krajów byłego
ZSRR - polski projekt podróżnika, kreacja narracji o podróży, "projekcja" przeżyć.
Studium przypadku - przykłady przedstawienia regionu w reportażach
podróżnych po krajach byłego ZSRR.

W1

5.

Praca własna studenta: kształtowanie produktu turystycznego w oparciu o
potencjał wybranego regionu recepcyjnego (Uzbekistan, Kazachstan, Czeczenia,
Litwa, Białoruś, Gruzja, Armenia, Kirgistan, Uzbekistan, Ukraina, Pamir, Kaukaz,
Syberia, Kamczatka, Kolej Transsyberyjska, Szlak Jedwabny i in.). Opracowanie
koncpecji produktu, analiza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych,
określenie nisz rynkowych, zdeﬁniowanie grupy docelowej, ustalenie planu
podróży, zróżnicowanie oferty.

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

Informacje rozszerzone

Sylabusy

160 / 180

Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, charakterystyka wybranej lektury
opisującej dany region, konstrukcja produktu turystycznego w
oparciu o zdeﬁniowany potencjał regionalny, zaliczenie w
formie prezentacji produktu i potencjału wybranego obszaru.
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Warunki i realia prowadzenia biznesu na obszarze postradzieckim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.240.1559024055.22

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
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z warunkami i realiami prowadzenia biznesu na obszarze postradzieckim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student ma wiedzę teoretyczną na temat stylów
prowadzenia biznesu w krajach obszaru
postradzieckiego.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W06

prezentacja
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W2

Student ma wiedzę na temat uwarunkowań
przedsiębiorczości kobiet w kulturach patriarchalnych.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W04

prezentacja

W3

Student ma wiedzę na temat zależności między etyką
biznesu a wartościami kulturowymi krajów z różnych
obszarów kulturowych, ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru postradzieckiego.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W04

prezentacja

W4

Student ma wiedzę na temat strategii wchodzenia
ﬁrmy na rynki zagraniczne.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W04

prezentacja

W5

Student ma wiedzę na temat elementów tworzących
makrootoczenie przedsiębiorstwa.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W04

projekt, prezentacja

W6

Student ma wiedzę na temat elementów tworzących
mikrootoczenie przedsiębiorstwa.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W04

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować zależności między
zaprogramowaniem kulturowym a stylem prowadzenia
biznesu.

ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

prezentacja

U2

Student potraﬁ wskazać potencjalnie problematyczne
aspekty relacji biznesowej z partnerem obszaru
postradzieckiego i przedstawić sposoby ich
łagodzenia.

ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

prezentacja

U3

Student potraﬁ zidentyﬁkować źródła danych
konieczne do weryﬁkacji swoich założeń na temat
warunków i realiów prowadzenia biznesu na obszarze
postradzieckim (akty i regulacje prawne, strony
internetowe, bazy danych, biuletyny).

ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

projekt, prezentacja

U4

Student potraﬁ przygotować projekt biznesu
z uwzględnieniem jego zasięgu, proﬁlu, typów relacji
między pracownikami, partnerami biznesowymi,
otoczeniem gospodarczo-społecznymi.

ROS_K2_U03,
ROS_K2_U06

projekt, prezentacja

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest kompetentny jako doradca dla ﬁrm
otwierających ﬁlie na obszarze postradzieckim.
Wykazuje szerokie kompetencje kulturowe wynikające
ze świadomości dywersyﬁkacji kulturowej oraz
relatywizmu kulturowego. Jest gotów do dialogu
z partnerami z obszaru postradzieckiego
z zachowaniem zasad etyki biznesowej. Potraﬁ
skutecznie zarządzać procesem negocjacyjnym
z partnerami skłonnymi do prowadzenia gier o sumie
zerowej i zerowej ujemnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

analiza i przygotowanie danych

15

przygotowanie projektu

15

Sylabusy

163 / 180

rozwiązywanie zadań problemowych

10

analiza problemu

10

rozwiązywanie zadań

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kulturowo uwarunkowane style prowadzenia biznesu.

W1, U1, K1

2.

Główne wskaźniki „zaprogramowania umysłu” według Hofstede’a Geerta:
fundament teoretyczny i „case studies”.

W1, W3, U1, U2

3.

Negocjacje w świetle mentalności: od „win-win” do gry o sumie zerowej ujemnej:
typy graczy, etapy negocjacji.

W1, U1, U2

4.

Miejsce pracy i relacje interpersonalne w świetle uwarunkowań kulturowych: kraje
postradzieckie – kraje Europy Zachodniej – USA: perspektywa porównawcza.

W1, U1, U2, K1

5.

Etyka biznesu w świetle uwarunkowań kulturowych. „Rosyjska szkoła zarządzania
i negocjacji”.

W3, U2, K1

6.

Przedsiębiorczość kobiet w kulturze patriarchalnej. Duże biznesy kobiece: „case
studies”.

W2, U1, K1

7.

Analiza makrootoczenia PEST.

W5, U3, U4, K1

8.

5 sił Portera – ocena atrakcyjności sektora.

W6, U3, U4, K1

9.

Rodzaje strategii wchodzenia na rynki zagraniczne.

W4, U3, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zadanie 1: Symulacja zakładania biznesu w oparciu o autoocenę
przynależności do typu zaprogramowania kulturowego: typ biznesu,
partnerzy, potencjalne trudności oraz metody ich przezwyciężenia. (10
godzin na przygotowanie + 45 minut: prezentacja i dyskusja). Zadanie 2:
Symulacja sytuacji negocjacyjnej (10 godzin na przygotowanie: 45 minut
projekt, prezentacja
na przygotowanie + 45 minut: prezentacja i dyskusja). Zadanie 3:
Przygotowanie analizy makrootoczenia PEST dla wybranego kraju
postradzieckiego i jej prezentacja podczas zajęć Zadanie 4: Ocena
atrakcyjności sektora przy wykorzystaniu modelu "5 sił Portera" prezentacja podczas zajęć
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Деловая речь
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.240.1587450493.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studenta z podstawowymi terminami rosyjskimi, funkcjonujacymi w obszarze języka komunikacji
biznesowej i sfery ekonomicznej.

C2

zdobycie przez studenta nawyków komunikacyjnych w języku rosyjskim, charakterystycznych dla takich sytuacji,
jak: rozmowa kwaliﬁkacyjna, prezentacja ﬁrmy, reklama na targach.

C3

poznanie formuł stosowanych w prowadzeniu korespondencji handlowej w języku rosyjskim.

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

konieczność stosowania określonej stylistyki i zwrotów
formalnych, charakterystycznych dla komunikacji
biznesowej w języku rosyjskim

ROS_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

w jakich okolicznościach należy stosować dane zwroty,
by zwiększyć skuteczność komunikacji bizneswej
z partnerem z Rosji lub krajów rosyjskojęzycznych

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

napisać CV w języku rosyjskim pod kątem
przydatności w kontakcie z ﬁrmami, działającymi
w przestrzeni postsowieckiej.

ROS_K2_U02,
ROS_K2_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

stworzyć w języku rosyjskim projekt imprezy naukowej
lub kulturalnej, ukierunkowanej na współpracę z Rosją
lub byłymi republikami ZSRR

ROS_K2_U03,
ROS_K2_U05,
ROS_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U3

prowadzić w języku rosyjskim korespondencję
biznesową z zastosowaniem odpowiedniej leksyki oraz
zwrotów formalnych.

ROS_K2_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K1

nawiązania oraz rozwijania współpracy biznesowej
na obszarze rosyjskojęzycznym, może inicjować
wspólne projekty biznesowe i pomagać
we wzajemnym zrozumieniu pomiędzy państwami
bloku wschodniego.

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

przygotowania projektów biznesowych, organizacji
wspólnych imprez naukowych oraz projektów
we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
z uwzględnieniem społecznych, gospodarczych
i politycznych aspektów w różnych krajach regionu
euroazjatyckiego.

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02,
ROS_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Przygotowanie do sprawdzianów

4

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

zatrudnienie, CV, list motywacyjny, rozmowa kwaliﬁkacyjna

W1, W2, U1, K1

2.

działalność niekomercyjna - organizacja imprezy naukowej, kulturalnej, reklama,
zaproszenie, informacja o wydarzeniu

W1, W2, U2, U3, K2

3.

prezentacja ﬁrmy, NGO, instytucji

W1, W2, U3, K1

4.

targi, warunki uczestnictwa, zgłoszenie udziału w imprezie

W1, W2, U3, K1

5.

zagadnienia gramatyczne - liczebniki w zaawansowanych odmianach, daty,
określanie czasu, imiesłowy

W1, W2, U3, K1

6.

handel, towar, opakowanie, transport, spedycja, przykłady umów

W1, W2, U3, K2

7.

ﬁnanse, formy płatności, rozliczenia międzynarodowe

W1, W2, U3, K1, K2

8.

korespondencja biznesowa (zapytanie ofertowe, oferta, oferta wiążąca) i
stosowane w niej odpowiednie sformułowania

W1, W2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, symulacja korespondencji handlowej, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metoda
projektów
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

możliwa 1 nieobecność na zajęciach, oddawane na bieżąco
zadania pisemne oraz korekty błędów, zdane kolokwia ze
słówek oraz zwrotów, test zaliczeniowy - napisanie
konkretnych listów biznesowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2/B1

Sylabusy
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.240.5ca756a7bc568.22

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 kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem nadrzędnym zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej

C2

Umiejętność wyboru tematu rozprawy magisterskiej

C3

Umiejętność sporządzania przypisów i bibliograﬁi wg wzorów podanych przez promotora

C4

umiejętność wygłoszenia referatu zgodnego z tematem pracy

C5

umiejętność dyskusji obejmującej zagadnienia związane z tematem pracy magisterskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma wiedzę o charakterze nauk
humanistycznych i społecznych i ich swoistości
metodologicznej

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W03

Dyskusja, przygotowanie
wstępnej bibliograﬁi,
prezentacja fragmentu
pracy

W2

Student posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianej
kultury rosyjskiej

ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03

Dyskusja, przygotowanie
wstępnej bibliograﬁi,
prezentacja fragmentu
pracy

W3

Student zna odnoszącą się do podjętej rozprawy
terminologię z zakresu nauk humanistycznych
i społecznych.

ROS_K2_W03

Dyskusja, przygotowanie
wstępnej bibliograﬁi,
prezentacja fragmentu
pracy

W4

Student zna wymagania formalne, etyczne i prawne
dotyczące przygotowania pracy magisterskiej.

ROS_K2_W03,
ROS_K2_W07

Dyskusja, przygotowanie
wstępnej bibliograﬁi,
prezentacja fragmentu
pracy

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

Dyskusja, przygotowanie
wstępnej bibliograﬁi,
prezentacja fragmentu
pracy

Student ma świadomość znaczenia godności człowieka
ROS_K2_K01,
i urzeczywistnianych na różnych poziomach
ROS_K2_K02
rzeczywistości społecznej wartości kulturowych.

Dyskusja, przygotowanie
wstępnej bibliograﬁi,
prezentacja fragmentu
pracy

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student umie wyszukiwać, oceniać i wykorzystywać
informacje pozyskane z różnych źródeł.

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

60

przygotowanie referatu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

przygotowanie do zajęć

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady obowiązujące przy przygotowywaniu rozprawy magisterskiej.

W1, W3, W4, U1, K1

2.

Źródła informacji: bibliograﬁe, bazy danych, katalogi biblioteczne, media.

W3, U1

3.

Struktura pracy.

W3, W4, U1

4.

Krytyka literatury przedmiotu. Ocena stanu badań. Formułowanie i weryﬁkowanie
hipotez.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

5.

Metody badawcze.

W1, W3, U1

6.

Prezentacja konspektu. Dyskusja nad konspektem.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

7.

Zagadnienia do wspólnych rozważań i dyskusji: wybrane wiadomości o kulturze i
społeczeństwie rosyjskim: przeszłość i współczesność

W1, W2, W3, W4, U1, K1

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

seminarium

Formy zaliczenia

Dyskusja, przygotowanie
wstępnej bibliograﬁi,
prezentacja fragmentu pracy

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia I semestru seminarium jest: a) udział w
zajęciach, b) prezentacja planu rozprawy, c) prezentacja
wstępnej bibliograﬁi dotyczącej tematu pracy, d) prezentacja
napisanego (ok. 20 str.) fragmentu rozprawy (pierwszy
fragment - połowa grudnia; drugi fragment - przed
rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym) e)
prezentowanie na zajęciach krótkich fragmentów rozprawy
mgr i dyskusja nad nimi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach; umiejętność sporządzania dłuższych form wypowiedzi pisemnej

Sylabusy
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Ideowo-artystyczny rozwój kultury rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.280.6202305451027.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
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

Celem kursu jest zaznajomienie studentów ze zmianami w kulturze rosyjskiej w perspektywie ścisłego związku
pomiędzy aspektem ideowym a artystycznym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student rozumie zależność pomiędzy dominującymi
w danej epoce w kulturze rosyjskiej ideami, a ich
wyrazem artystycznym

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

zaliczenie na ocenę
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W2

Student rozumie logikę przemian kultury rosyjskiej
w perspektywie historycznej

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

zaliczenie na ocenę

ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04

zaliczenie na ocenę

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02,
ROS_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ powiązać dominujące w danej epoce
idee z ich przejawami w dziedzinie sztuki i estetyki
oraz historycznie wytłumaczyć tę zależność

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest przygotowany do twórczej
problematyzacji relacji pomiędzy ideową a artystyczną
sferą kultury, i tym samym jest gotów do twórczej
dyskusji w tym zakresie. Student zyskuje kompetencje
głębszego rozumienia wewnątrzkulturowych
zależności.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza problemu

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie opisu i interpretacji okazów

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.

Inny start: Europa Zachodnia i Rosja – odrębny rytm rozwoju

W1, W2, U1, K1

2.

Żywioł pogański w kulturze ruskiej – dominanty w percepcji świata i główne
tendencje życia artystycznego

W1, W2, U1, K1

3.

Światopogląd prawosławny, nauka Ojców Kościoła – malarstwo ikonowe, muzyka
monofoniczna

W1, W2, U1, K1

4.

Estetyka pogańska versus estetyka chrześcijańska

W1, W2, U1, K1

5.

Chrześcijaństwo: asceza w miejsce aﬁrmacji świata – zmiany w architekturze
sakralnej

W1, W2, U1, K1

6.

Przełom w kulturze ruskiej: sekularyzm i początki indywidualizmu – malarstwo
portretowe

W1, W2, U1, K1

7.

Dramatyzacja poza liturgią – zielone światło dla teatru

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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8.

Wielkie narracje klasycyzmu i romantyzmu – akademizm w sztuce.
Samodzierżawie wyciosane w kamieniu - architektura empire

W1, W2, U1, K1

9.

Społeczne prądy rewolucyjno-demokratyczne, krytyczny realizm odzwierciedlenie w sztuce: pieriedwiżniki. Idea contra rzeczywistość – idealizm a
realizm w sztuce. Nie krytyka, a metaﬁzyka rzeczywistości: „mistyczny realizm” –
grupa Мир Искусства

W1, W2, U1, K1

10.

Idea rewolucji odzwierciedlona w sztukach plastycznych – futuryzm, symbolizm,
suprematyzm. „Nowy wspaniały świat” – konstruktywizm w architekturze,
abstrakcjonizm w sztukach plastycznych

W1, W2, U1, K1

11.

Marks w świadomości i w bycie - socrealizm w malarstwie i architekturze.
Świadomość wyrasta ponad byt; estetyczna zasada ironii: soc-art. Teatr w ZSRR.

W1, W2, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę obecność oraz uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie wykorzystywanych materiałów

Sylabusy
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Życie kulturalne współczesnej Rosji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.280.620230c53313a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

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

Prezentacja zjawisk kultury rosyjskiej ostatniej dekady XXI wieku.

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 najnowsze zjawiska kultury
rosyjskiej

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

ROS_K2_U01,
Student potraﬁ analizować zjawiska najnowszej kultury
ROS_K2_U03,
rosyjskiej
ROS_K2_U05

zaliczenie ustne

U2

Student potraﬁ wskazać najważniejsze nurty kulturowe ROS_K2_U01,
ostatniej dekady
ROS_K2_U03

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do dyskusji na temat najnowszej
kultury rosyjskiej.

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02

zaliczenie ustne

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Tradycyjne i nowe zjawiska w najnowszej kulturze rosyjskiej.

W1, K1

2.

Teatr i zjawiska okołoteatralne we współczesnej Rosji.

W1, U1, U2

3.

Współczesna kinematograﬁa rosyjska.

W1, U1, U2, K1

4.

Kultura muzyczna ostatniej dekady.

W1, U1, U2, K1

5.

Scena kabaretowa.

W1, U1, U2

6.

Środki masowego przekazu.

W1, U1, K1

7.

Sztuki plastyczne: galerie, muzea, twórcy.

W1, U1, K1

8.

Najnowsza kultura rosyjska za granicą.

W1, U1, K1

9.

Zmiany w obyczajowości.

W1, U1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
grywalizacja, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, obecność (dopuszczalne 2 nieobecności),
przygotowanie prezentacji multimedialnej na zadany temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym analizę tekstów kultury.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
rosjoznawstwo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMROSS.280.5ca756a7bc568.22

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 kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do ﬁnalizacji rozpraw magisterskich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student ma wiedzę o kulturze rosyjskiej w różnych
epokach.

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02,
ROS_K2_W03

Dyskusja, referat,
rozprawa
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Student umie wskazać cechy zbieżne i różnice między
kulturą rosyjską a obszarem kulturowym innych
społeczeństw

ROS_K2_W01,
ROS_K2_W02

Dyskusja, referat,
rozprawa

Student potraﬁ wyszukiwać, krytycznie oceniać,
analizować i wykorzystywać informacje pozyskane
z różnych źródeł.

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U02,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

Dyskusja, referat,
rozprawa

U2

Student umie prezentować pozyskane informacje.

ROS_K2_U01,
ROS_K2_U03,
ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

Dyskusja, referat,
rozprawa

U3

Student umie aplikować wiedzę teoretyczną do analizy
zjawisk kultury rosyjskiej.

ROS_K2_U04,
ROS_K2_U05

Dyskusja, referat,
rozprawa

ROS_K2_K01,
ROS_K2_K02

Dyskusja, referat,
rozprawa

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ myśleć i działać w sposób twórczy.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

240

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Styl i kompozycja rozprawy.

U2, K1

2.

Zasady dokumentowania stwierdzeń, sporządzania bibliograﬁi i przypisów,

U1, U3, K1

3.

Krytyka źródeł.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

4.

Kwestie prawa autorskiego.

U1, K1

5.

Przepisy dotyczące trybu składania pracy i jej obrony.

U2, K1

Sylabusy
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Dyskusje seminaryjne koncentrują się wokół różnorodnych zagadnień rosyjskiej
kultury rosyjskiej (zależnie od wybranego tematu pracy)

6.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

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

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia drugiego semestru seminarium jest: a)
udział w zajęciach, b) systematyczne oddawanie do weryﬁkacji
Dyskusja, referat, rozprawa
kolejnych rozdziałów pracy, c) prezentacja jednego rozdziału na
zajęciach i jego „obrona” w dyskusji, d) złożenie całej rozprawy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach. Skorygowany przez promotora obszerny fragment pracy magisterskiej

Sylabusy
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Załącznik nr 189 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kierunek:

stosunki międzynarodowe

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23

1 / 346

Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

6

Program

8

Efekty uczenia się

10

Plany studiów

12

Sylabusy

22
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

stosunki międzynarodowe

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o polityce i administracji 79%
Nauki prawne

6%

Historia

5%

Ekonomia i ﬁnanse

5%

Językoznawstwo

4%

Filozoﬁa

1%

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

Charakterystyka kierunku

3 / 346

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

Cele kształcenia
zapewnienie absolwentom pogłębionego wykształcenia z zakresu nauk o polityce i administracji
oraz stosunków międzynarodowych w dziedzinie nauk społecznych,
przekazanie zaawansowanej wiedzy na temat teorii i metod, pozwalających na analizowanie zjawisk oraz procesów
politycznych i gospodarczych zachodzących w skali krajowej, regionalnej i globalnej,
przekazanie zaawansowanej wiedzy na temat głównych podmiotów stosunków międzynarodowych i relacji między
nimi z uwzględnieniem kontekstu politycznego, gospodarczego, normatywnego i kulturowego,
przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu dylematów współczesnej cywilizacji, sposobów przeciwdziałania
zagrożeniom oraz ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej
przygotowanie absolwenta do dalszego kształcenia i podjęcia pracy zawodowej, w tym możliwości rozwoju różnych
form przedsiębiorczości,
zapewnienie posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 ESOKJ

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Funkcjonowanie kierunku stosunki międzynarodowe jest uzasadnione kluczowymi potrzebami społecznogospodarczymi państwa, a także potrzebami rynku pracy na arenie międzynarodowej. Absolwent kierunku
stosunki międzynarodowe jest przygotowany do pracy na stanowisku analityka i specjalisty w administracji państwowej i
samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, pozarządowych instytutach i organizacjach zajmujących
się analizą sytuacji międzynarodowej, w skali globalnej bądź regionalnej oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach
międzynarodowych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się są zgodne z potrzebami społeczno-gospodarczymi, zgłaszanymi przez interesariuszy zewnętrznych.
Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku stosunki międzynarodowe potrafi nie tylko planować rozwój indywidualnej
ścieżki rozwoju zawodowego, ale także angażować się w pracę zespołową oraz realizować powierzone zadania o charakterze
interdyscyplinarnym. Dzięki uzyskanej wiedzy i kompetencjom zgodnym z efektami uczenia się, jest zdolny do podjęcia
zatrudnienia w obszarze kształcenia kierunkowego, odzwierciedlającego różne rodzaje i stanowiska pracy zawodowej.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Główne kierunki badań naukowych w jednostce prowadzone są w ramach dziedziny nauk społecznych i dotyczą
problematyki nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, jak również bezpieczeństwa. Badania prowadzone są w
ramach indywidualnych projektów pracowników, jak również w pracach zespołowych zorganizowanych w poszczególnych
katedrach i zakładach Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.
Obecnie prowadzone badania, związane z zajęciami prowadzonymi na danym kierunku studiów dotyczą filozofii i etyki
polityki (kwestie wielokulturowości, etyka stosunków międzynarodowych itp.), historii stosunków
międzynarodowych, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, historii i współczesnego wymiaru myśli
politycznej w ujęciu polskim i międzynarodowym, problematyki konstytucjonalizmu i ustrojów państwowych oraz
transformacji społeczno-politycznych (szczególnie w Europie Środkowej i Południowej).
Odrębnym blokiem są badania dotyczące polityki zagranicznej (przykładowo teoria polityki zagranicznej, polityka
zagraniczna Stanów Zjednoczonych, europeizacja polskiej polityki zagranicznej), współczesnej dyplomacji i współczesnych
stosunków międzynarodowych – zarówno w wymiarze teoretycznym (teorie stosunków międzynarodowych, aspekt
instytucjonalny funkcjonowania Unii Europejskiej itp.), jak i dotyczące studiów obszarowych (stosunki międzynarodowe w
obszarze postradzieckim, stosunki polityczne i gospodarcze w regionie Ameryki Łacińskiej, stosunki międzynarodowe w
Afryce, procesy polityczne i społeczne świata arabsko-muzułmańskiego, stosunki międzynarodowe w rejonie Azji Południowej
i Wschodniej).
Kolejnym kierunkiem prowadzonych badań są zagadnienia związane z bezpieczeństwem międzynarodowym
(przykładowo polityka bezpieczeństwa energetycznego), uwzględniające kwestie problematyki konfliktów zbrojnych
(przykładowo mechanizmy rozwiazywania konfliktów zbrojnych), a także zagrożeń globalnych (problem państw
dysfunkcyjnych, pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa) i asymetrycznych we współczesnym świecie.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Program studiów pozostaje w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce w ramach dziedziny
nauk społecznych, dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych. Prowadzone badania stanowią istotny element
treści zajęć prowadzonych przez wykładowców: wyniki badań są wprowadzane do treści programowych, studenci korzystają
z publikacji naukowych pracowników, a także są wprowadzani i włączani do badań w ramach projektów na zajęciach czy
grupach seminaryjnych.
W trakcie toku studiów studentom przekazywane są najnowsze wyniki badań z zakresu procesów, uwarunkowań i czynników
kształtujących stosunki międzynarodowe z perspektywy historycznej i współczesnej, teorii, narzędzi i metod badawczych,
kluczowych podmiotów i uczestników stosunków międzynarodowych, organizacji i struktur międzynarodowych, prawa
międzynarodowego, procesów integracyjnych na świecie, jak również polityki zagranicznej i dyplomacji, teorii i strategii
stosunków międzynarodowych.
W tym zakresie należy podkreślić rozróżnienie i odmienne treści wyników badań związanych z dydaktyką,
odzwierciedlających tok studiów pierwszego stopnia oraz efekty uczenia się w tym zakresie.

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

0388

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

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

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

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

169

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

8

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

96

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

3

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

6

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1793

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

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

Treść

PRK

SMI_K1_W01

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu charakter nauk o polityce i
administracji ze szczególnym uwzględnieniem stosunków międzynarodowych oraz ich P6S_WG
miejsce w systemie nauk społecznych i w odniesieniu do innych nauk

SMI_K1_W02

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

P6S_WG,
P6S_WK

SMI_K1_W03

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

P6S_WK

SMI_K1_W04

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

P6S_WG,
P6S_WK

SMI_K1_W05

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

P6S_WG,
P6S_WK

SMI_K1_W06

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

P6S_WK

SMI_K1_W07

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

P6S_WK

Kod

Treść

PRK

SMI_K1_U01

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

P6S_UW

SMI_K1_U02

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

P6S_UW

SMI_K1_U03

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

P6S_UO

SMI_K1_U04

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

P6S_UW

Umiejętności
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Kod

Treść

PRK

SMI_K1_U05

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

P6S_UU

SMI_K1_U06

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

P6S_UK

SMI_K1_U07

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

P6S_UW

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

SMI_K1_K01

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

P6S_KK

SMI_K1_K02

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

P6S_KR

SMI_K1_K03

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

P6S_KO

SMI_K1_K04

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

P6S_KO

Efekty uczenia się
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Plany studiów
W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 5 przedmiotów fakultatywnych, w tym 2 przedmioty zakończone
egzaminem oraz 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną.
W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 4 przedmioty fakultatywne w ramach ścieżki specjalnościowej, 2
przedmioty fakultatywne kierunkowe (po 1 w semestrze) oraz 2 przedmioty ogólnoinsytutowe.
W czasie III roku studiów student ma obowiązek zrealizować 4 przedmioty fakultatywne w ramach ścieżki specjalnościowej, 3
przedmioty fakultatywne kierunkowe, 1 przedmiot w języku obcym spośród oferowanych dla kierunku stosunki
międzynarodowe oraz 2 przedmioty ogólnoinstytutowe, w tym 1 w języku obcym.
Na studiach I stopnia w czasie II i III roku student ma obowiązek zaliczyć w sumie 2 przedmioty w języku obcym, w tym
minimum 1 przewidziany dla kierunku stosunki międzynarodowe spośród: (Asia-Paciﬁc in World Politics, Wars in the Middle
East, Free Trade Areas in the World).
Dla studentów III roku kierunku stosunki międzynarodowe przewidziano 300 żetonów na realizację fakultatywnego,
tematycznego kursu językowego w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, prowadzonego przez Jagiellońskie Centrum
Językowe. Lista kursów do wyboru będzie podlegała corocznej aktualizacji na zasadzie porozumienia między kierownictwami
INPiSM i JCJ. Szczegółowe zasady i kryteria podziału żetonów zostaną ustalone przez Dyrekcję INPiSM UJ, zaopiniowane przez
WRSS WSMiP, po czym nastąpi ich formalne ogłoszenie.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r.

60

6,0

egzamin

O

Filozoﬁa

30

4,0

egzamin

O

Podstawy prawa

30

4,0

egzamin

O

Ekonomia

60

6,0

egzamin

O

Ochrona własności intelektulnej

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Szkolenie uniwersyteckie

4

-

zaliczenie

O

Język obcy

30

2,0

zaliczenie

O

WF

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych

O

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

30

3,0

zaliczenie

F

Komunikowanie międzynarodowe

30

3,0

zaliczenie

F

Porządek społeczny a wyzwania współczesności

30

3,0

zaliczenie

F

Sztuka negocjacji w dyplomacji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Socjologia

30

4,0

egzamin

O

Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 roku

60

6,0

egzamin

O

Podstawy statystyki

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Metody badawcze w stosunkach międzynarodowych

15

1,0

zaliczenie

O

Język obcy

30

2,0

zaliczenie

O

WF

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot
Polska polityka europejska

Semestr 2
Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych

O

Student w ciągu całego I roku ma 2 przedmioty zakończone egzaminem oraz 3 przedmioty zakończone
zaliczeniem z oceną.
Polska w stosunkach międzynarodowych XX wieku

45

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teorie wojny i pokoju

45

5,0

egzamin

F

Stosunki międzynarodowe w myśli politycznej

45

5,0

egzamin

F

Historia doktryn ekonomicznych

30

3,0

zaliczenie

F

Szlaki żeglugowe w stosunkach międzynarodowych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cyberbezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków politycznych

30

4,0

egzamin

O

Prawo międzynarodowe publiczne

60

6,0

egzamin

O

Integracja europejska

60

6,0

egzamin

O

Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych

30

3,0

egzamin

O

Język obcy

30

2,0

zaliczenie

O

Semestr 3
Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych

O

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

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

NATO- historia -struktura-działanie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty zbrojne i spory międzynarodowe Półwyspu Bałkańskiego

30

3,0

zaliczenie

F

Zagadnienia ludobójstwa i eksterminacji w stosunkach
międzynarodowych

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim

O

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

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczeństwo i kultura

30

3,0

zaliczenie

F

Cywilizacje świata

30

3,0

zaliczenie

F

Państwa posocjalistyczne w reﬂeksji politologicznej

30

3,0

zaliczenie

F

Polityka historyczna na przykładzie różnych państw - założenia i
realizacja

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Analiza informacji – metody i techniki

30

3,0

zaliczenie

Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekologiczne miast

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne problemy społeczno-polityczne

30

3,0

zaliczenie

F

Praktyczne aspekty wykorzystania i zarządzania funduszami
krajowymi i europejskimi

30

3,0

zaliczenie

F

Ruchy polityczne i społeczne współczesnego świata

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Edukacja polityczna

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym

F

O

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

30

4,0

zaliczenie

F

Violence in international relations

30

4,0

zaliczenie

F

Современный мир: вызовы и проблемы

30

4,0

zaliczenie

F

Asia-Paciﬁc in World Politics

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Academic English

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe
W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 5 przedmiotów fakultatywnych, w tym 2 przedmioty zakończone
egzaminem oraz 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną.
W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 4 przedmioty fakultatywne w ramach ścieżki specjalnościowej, 2
przedmioty fakultatywne kierunkowe (po 1 w semestrze) oraz 2 przedmioty ogólnoinsytutowe.
W czasie III roku studiów student ma obowiązek zrealizować 4 przedmioty fakultatywne w ramach ścieżki specjalnościowej, 3
przedmioty fakultatywne kierunkowe, 1 przedmiot w języku obcym spośród oferowanych dla kierunku stosunki
międzynarodowe oraz 2 przedmioty ogólnoinstytutowe, w tym 1 w języku obcym.
Na studiach I stopnia w czasie II i III roku student ma obowiązek zaliczyć w sumie 2 przedmioty w języku obcym, w tym
minimum 1 przewidziany dla kierunku stosunki międzynarodowe spośród: (Asia-Paciﬁc in World Politics, Wars in the Middle
East, Free Trade Areas in the World).
Dla studentów III roku kierunku stosunki międzynarodowe przewidziano 300 żetonów na realizację fakultatywnego,
tematycznego kursu językowego w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, prowadzonego przez Jagiellońskie Centrum
Językowe. Lista kursów do wyboru będzie podlegała corocznej aktualizacji na zasadzie porozumienia między kierownictwami
INPiSM i JCJ. Szczegółowe zasady i kryteria podziału żetonów zostaną ustalone przez Dyrekcję INPiSM UJ, zaopiniowane przez
WRSS WSMiP, po czym nastąpi ich formalne ogłoszenie.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polityka bezpieczeństwa energetycznego

30

3,0

zaliczenie

Problemy demograﬁczne a bezpieczeństwo

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawa człowieka w konﬂiktach zbrojnych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

F

Ścieżka: Dyplomacja współczesna
W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 5 przedmiotów fakultatywnych, w tym 2 przedmioty zakończone
egzaminem oraz 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną.
W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 4 przedmioty fakultatywne w ramach ścieżki specjalnościowej, 2
przedmioty fakultatywne kierunkowe (po 1 w semestrze) oraz 2 przedmioty ogólnoinsytutowe.
W czasie III roku studiów student ma obowiązek zrealizować 4 przedmioty fakultatywne w ramach ścieżki specjalnościowej, 3
przedmioty fakultatywne kierunkowe, 1 przedmiot w języku obcym spośród oferowanych dla kierunku stosunki
międzynarodowe oraz 2 przedmioty ogólnoinstytutowe, w tym 1 w języku obcym.
Na studiach I stopnia w czasie II i III roku student ma obowiązek zaliczyć w sumie 2 przedmioty w języku obcym, w tym
minimum 1 przewidziany dla kierunku stosunki międzynarodowe spośród: (Asia-Paciﬁc in World Politics, Wars in the Middle
East, Free Trade Areas in the World).
Dla studentów III roku kierunku stosunki międzynarodowe przewidziano 300 żetonów na realizację fakultatywnego,
tematycznego kursu językowego w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, prowadzonego przez Jagiellońskie Centrum
Językowe. Lista kursów do wyboru będzie podlegała corocznej aktualizacji na zasadzie porozumienia między kierownictwami
INPiSM i JCJ. Szczegółowe zasady i kryteria podziału żetonów zostaną ustalone przez Dyrekcję INPiSM UJ, zaopiniowane przez
WRSS WSMiP, po czym nastąpi ich formalne ogłoszenie.
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyka dyplomatyczna

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dyplomacja gospodarcza

30

3,0

zaliczenie

F

Prawo dyplomatyczne i konsularne

30

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

60

6,0

egzamin

O

Geograﬁa polityczna

30

4,0

egzamin

O

Instytucje Unii Europejskiej

30

3,0

egzamin

O

Język obcy

30

2,0

egzamin

O

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych

O

Student w ciągu całego II roku ma zrealizować 2 przedmioty fakultatywne kierunkowe po 1 w semestrze
Inicjatywy i projekty transgraniczne w Unii Europejskiej

30

3,0

zaliczenie

F

Zarządzanie projektami międzynarodowymi

30

3,0

zaliczenie

F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim

O

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

Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych
państwach Europy Środkowej i Wschodniej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino polskie jako kino polityczne

30

3,0

zaliczenie

F

Problem żydowski w Polsce w XX w.

30

3,0

zaliczenie

F

Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku. Historia i współczesność

30

3,0

zaliczenie

F

Polityka bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

30

3,0

zaliczenie

F

Nacjonalizm – historia i współczesność

30

3,0

zaliczenie

F

Problemy wielokulturowości

30

3,0

zaliczenie

F

Islam w stosunkach międzynarodowych

30

3,0

zaliczenie

F

Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja wielkich mocarstw: aspekty globalne i regionalne

30

3,0

zaliczenie

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Design thinking

30

3,0

zaliczenie

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

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

30

4,0

zaliczenie

F

Social and political issues in contemporary Britain

30

4,0

zaliczenie

F

Wars in the Middle East

30

4,0

zaliczenie

F

Free Trade Areas in the World

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liberalism, Multiculturalism and Citizenship

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Międzynarodowe stosunki militarne

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Analiza polityki zagranicznej – aspekty teoretyczne i praktyczne

30

3,0

zaliczenie

Protokół dyplomatyczny

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polityka zagraniczna Polski po 1989 roku

45

5,0

egzamin

O

Organizacje międzynarodowe

30

4,0

egzamin

O

Seminarium dyplomowe

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Przedmiot

Ścieżka: Dyplomacja współczesna
Przedmiot

F

Semestr 5
Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych

O

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

30

3,0

zaliczenie

F

Obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych

30

3,0

zaliczenie

F

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

30

3,0

zaliczenie

F
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim

O

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

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczeństwo i kultura

30

3,0

zaliczenie

F

Cywilizacje świata

30

3,0

zaliczenie

F

Państwa posocjalistyczne w reﬂeksji politologicznej

30

3,0

zaliczenie

F

Polityka historyczna na przykładzie różnych państw - założenia i
realizacja

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Analiza informacji – metody i techniki

30

3,0

zaliczenie

Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekologiczne miast

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne problemy społeczno-polityczne

30

3,0

zaliczenie

F

Praktyczne aspekty wykorzystania i zarządzania funduszami
krajowymi i europejskimi

30

3,0

zaliczenie

F

Ruchy polityczne i społeczne współczesnego świata

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Edukacja polityczna

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym

F

O

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

30

4,0

zaliczenie

F

Violence in international relations

30

4,0

zaliczenie

F

Современный мир: вызовы и проблемы

30

4,0

zaliczenie

F

Asia-Paciﬁc in World Politics

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Academic English

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

3,0

zaliczenie

Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Przedmiot
Stosunki międzynarodowe w Europie po 1945

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polityka bezpieczeństwa w Europie Wschodniej

30

3,0

zaliczenie

O

Stosunki międzynarodowe w Afryce

30

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Negocjacje i umowy międzynarodowe

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dyplomacja publiczna

30

3,0

zaliczenie

Prawo międzynarodowe prywatne

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współczesne systemy polityczne

60

6,0

egzamin

Seminarium dyplomowe

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyki studenckie

60

3,0

zaliczenie

Przedmiot

Ścieżka: Dyplomacja współczesna
Przedmiot

F

Semestr 6
Przedmiot

O

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych

O
O

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

30

3,0

zaliczenie

F

Warsztat kompetencji międzykulturowych: zrozumieć islam

30

3,0

zaliczenie

F

Państwa czarnomorskie i ich polityka bezpieczeństwa w regionie

30

3,0

zaliczenie

F

Wyzwania przestępczości transnarodowej

30

3,0

zaliczenie

F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim

O

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

Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych
państwach Europy Środkowej i Wschodniej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino polskie jako kino polityczne

30

3,0

zaliczenie

F

Problem żydowski w Polsce w XX w.

30

3,0

zaliczenie

F

Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku. Historia i współczesność

30

3,0

zaliczenie

F

Polityka bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

30

3,0

zaliczenie

F

Nacjonalizm – historia i współczesność

30

3,0

zaliczenie

F

Problemy wielokulturowości

30

3,0

zaliczenie

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Islam w stosunkach międzynarodowych

30

3,0

zaliczenie

Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rywalizacja wielkich mocarstw: aspekty globalne i regionalne

30

3,0

zaliczenie

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Design thinking

30

3,0

zaliczenie

Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym

F

F

F
O

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

30

4,0

zaliczenie

F

Social and political issues in contemporary Britain

30

4,0

zaliczenie

F

Wars in the Middle East

30

4,0

zaliczenie

F

Free Trade Areas in the World

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liberalism, Multiculturalism and Citizenship

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa

30

3,0

zaliczenie

F

Problemy bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych
zachodniej hemisfery

30

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Analiza współczesnych źródeł dyplomatycznych

30

3,0

zaliczenie

Praktyczne aspekty pracy w organizacjach międzynarodowych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Przedmiot

Ścieżka: Dyplomacja współczesna
Przedmiot

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cd559f75ba00.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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SMI_K1_W03

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

SMI_K1_W05

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

SMI_K1_W06

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

U1

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

SMI_K1_U03

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

U2

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

SMI_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
aktywność na
ćwiczeniach

U3

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

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

W1

Student rozumie ewolucję stosunków
międzynarodowych w latach 1815-1945.

W2

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

W3

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

SMI_K1_K01

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

50

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

Struktura wykładu: 1. Wprowadzenie do historii stosunków międzynarodowych; 2.
Kongres Wiedeński; 3. Między restauracją a reakcją 1815-1848; 4. Rozpad
systemu kongresowego 1849-1871; 5. Nowy Świat 1783-1865; 6. Zjednoczenie
Włoch i Zjednoczenie Niemiec, stadium rywalizacji w Europie do 1914 roku; 7. USA
i półkula zachodnia 1865-1914; 8. Kolonializm; 9. Droga ku wojnie; 10. I wojna
światowa; 11. Traktat wersalski 1919 r.; 12. Stosunki międzynarodowe
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
1919-1939; 13. II wojna światowa i Wielka Koalicja; 14. Zakończenie II wojny
K1
światowej

1.

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny

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

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę,
aktywność na ćwiczeniach

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

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

Sylabusy
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Filozoﬁa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cac67d9e452a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstawowe pojęcia ontologii,
epistemologii i etyki

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

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

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

formułować argumenty na poparcie określonego
stanowiska

SMI_K1_U01,
egzamin pisemny,
SMI_K1_U03,
zaliczenie pisemne
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U06

U2

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

SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

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

1.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

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

ćwiczenia

2/ 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
Brak

Sylabusy
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Podstawy prawa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cc03483edf3d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

Uświadomienie studentom znaczenia konstytucji w systemie państwa demokratycznego.

C3

Uwrażliwienie na zagadnienie praworządności.

C4

Wskazanie logiki i zasad głównych gałęzi prawa.

C5

Zapoznanie z problematyką i metodami wykładni prawa.

C6

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe koncepcje prawa

SMI_K1_W04

egzamin pisemny

W2

problematykę tworzenia, obowiązywanie, stosowanie
prawa oraz podstawowe metody wykładni

SMI_K1_W04

egzamin pisemny

W3

gałęzie prawa i ich specyﬁkę

SMI_K1_W04

egzamin pisemny

W4

koncepcję państwa prawa i praworządności

SMI_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać i stosować normy prawne

SMI_K1_U01, SMI_K1_U07 egzamin pisemny

U2

interpretować zjawiska zachodzące w obrębie ustroju
prawno-politycznego państwa

SMI_K1_U01, SMI_K1_U07 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadomego uczestnictwa w życiu społecznopolitycznym i gospodarczym, ze zrozumieniem zasady
praworządności

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

20

analiza orzecznictwa

15

analiza aktów normatywnych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Europejskie tradycje prawne.
Demokratyczne pań stwo prawa.
Tworzenie prawa. Model stanowienia prawa.
System prawa. Gałęzie prawa i ich specyﬁka (prawo cywilne, karne,
administracyjne).
1.

Wykładnia prawa. Rola sądó w w procesie wykładni (ze szczegó lnym
uwzględnieniem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego).
Stosowanie prawa (sądowe i administracyjne).

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

Podstawowe teorie prawa. Kryzys prawa: przypadek III Rzeszy i Norymbergii.
Prawa i wolności oraz standardy ich ograniczania w demokratycznym pań stwie
prawa.
Prawo: aktualne wyzwania.

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemne lub ustne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ekonomia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cb5946566976.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

egzamin pisemny,
projekt, raport,
prezentacja
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W2

Zna cechy podmiotów funkcjonujących w mikro, mezo
i makro skali.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

egzamin pisemny,
projekt, raport,
prezentacja

W3

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

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

egzamin pisemny,
projekt, raport,
prezentacja

W4

Określa specyﬁkę procesów gospodarczych w skali
narodowej i międzynarodowej.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

egzamin pisemny,
projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SMI_K1_U01,
projekt, prezentacja
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

U2

Interpretuje związki między procesami gospodarczymi
zachodzącymi skali narodowej i międzynarodowej.

SMI_K1_U01,
projekt, prezentacja
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Wyraża myśli w sposób uporządkowany
i odpowiedzialny.

SMI_K1_K01

projekt, prezentacja

K2

Współdziała w grupie.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

40

rozwiązywanie zadań problemowych

10

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie projektu

30

analiza problemu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

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

2.

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

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

3.

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

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe, grywalizacja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

projekt, prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ochrona własności intelektulnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cd9651fc89e9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

elementarne podstawy prawne i pojęcia z zakresu
ochrony własności intelektualnej

SMI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

podstawowe zasady ochrony majątkowych
i osobistych praw autorskich

SMI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

podstawowe zasady prawa własności przemysłowej

SMI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U1

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

SMI_K1_U02, SMI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

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

SMI_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

profesjonalnego i etycznego zachowania w zakresie
ochrony własności intelektualnej

SMI_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

pisania prac naukowych z poszanowaniem zasad
ochrony własności intelektualnej

SMI_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

rozwiązywanie kazusów

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Konwersatorium ma charakter teoretyczno-warsztatowy. Najpierw prowadzący
omawia podstawowe regulacje z wybranego obszaru własności intelektualnej, a
następnie studenci rozwiązują kazusy/zadania z tej tematyki w oparciu o poznane
akty prawne. Kurs obejmuje następujące zagadnienia:
I. Podstawowe pojęcia i zasady prawa własności intelektualnej - typologia praw
własności intelektualnej, pojęcie własności intelektualnej i przemysłowej, źródła
prawa własności intelektualnej (krajowe, unijne, międzynarodowe), sposoby
uzyskiwania ochrony, rejestry w zakresie praw własności intelektualnej, znaczenie
praw własności intelektualnej w działalności naukowej oraz gospodarczej.
II. Prawo autorskie:
1. źródła prawa autorskiego (polskie, unijne, międzynarodowe)
2. przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych
3. podmiot prawa autorskiego: ustalanie podmiotu uprawnionego, twórca,
współautorstwo, spadkobierstwo, utwory pracownicze
4. treść prawa autorskiego: autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe,
czas ochrony, licencje, domena publiczna
1.

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

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

6. problematyka plagiatu: deﬁnicja, uregulowania, prawo cytatu.
III. Prawo własności przemysłowej
1. pojecia i typologia prawa własności przemysłowej
2. podstawowe regulacje i zasady prawa patentowego
3. podstawowe regulacje z zakresu wzorów użytkowych i przemysłowych
4. podstawowe regulacje z zakresu prawa znaków towarowych i oznaczeń
geograﬁcznych
5. konsekwencje naruszenia praw własności przemysłowej
IV. Techniczne zasady pisania pracy naukowej: techniki sporządzania struktury,
przypisów i bibliograﬁi, polska norma wydawnicza, system harwardzki i oxfordzki,
wykorzystanie cytatów, używanie skrótów, zastosowanie kursywy, pisownia dat,
ppisownia nazwisk, sposoby przedstawiania wykresów i tabel, wymogi formalne
(marginesy, wielkość i typ czcionki).

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Szkolenie uniwersyteckie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cb0a0ede9c2e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia 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
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 4

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna strukturę uczelni

SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie
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W2

student zna zasady zachowania w relacjach z różnymi
przedstawicielami społeczności akademickiej
i w typowych sytuacjach uczelnianych

SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie

W3

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

SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SMI_K1_U07

zaliczenie

U2

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

SMI_K1_U07

zaliczenie

SMI_K1_K02

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
4

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
4

ECTS
0.1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, W2, W3, U1, U2, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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System polityczny RP
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cd02f7085ce1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

41 / 346

SMI_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U1

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

SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

Student potraﬁ analizować proces ewolucji i zmian
w zakresie systemu politycznego w Polsce

SMI_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

SMI_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W2

Student zna i rozumie cechy charakterystyczne oraz
ewolucję systemu politycznego w Polsce

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

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

1.

W1, W2, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cd559f848912.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna podstawową terminologię z teorii komunikowania
społecznego ze szczególnym uwzględnieniem
SMI_K1_W01,
komunikowania międzynarodowego oraz posiada
SMI_K1_W03,
podstawową wiedzę na temat funkcjonowania środków
SMI_K1_W06
masowego przekazu, a także ich związków
z procesami i instytucjami społeczno-politycznymi.

zaliczenie ustne

W2

Posiada podstawowe informacje na temat ewolucji
środków komunikowania masowego w świecie

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

zaliczenie ustne

W3

zna podstawowe koncepcje wpływu mediów
masowych na jednostki i zbiorowości

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonuje analizy treści przekazów masowych
na poziomie podstawowym

SMI_K1_U01,
zaliczenie ustne
SMI_K1_U02, SMI_K1_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Analizy i oceny przebiegu wydarzeń
międzynarodowych przedstawianych w mediach

SMI_K1_K03

zaliczenie ustne

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza badań i sprawozdań

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Wprowadzenie do teorii komunikowania społecznego
- deﬁnicje i pojęcie komunikowania społecznego
1.

W1, W2, W3, U1, K1
- środki i formy komunikowania społecznego
- modele komunikowania międzynarodowego

Sylabusy
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Komunikowanie międzykulturowe:
- podstawowe deﬁnicje komunikowania międzykulturowego
2.

W1, W3, U1, K1
- przykłady teorii komunikowania międzykulturowego
- rola i znaczenie komunikowania pozawerbalnego
Obszary komunikowania masowego w wymiarze transgranicznym:
- podstawowe zagadnienia teoretyczne

3.

W1, W3, K1
- analiza wybranych przykładów
- społeczeństwo informacyjne
Analiza funkcjonowania mediów masowych na wybranych przykładach:
- systemy medialne w świecie

4.

W1, W2, W3, U1, K1
- regulacje dotyczące funkcjonowania mediów masowych na świecie
- zagadnienia dotyczące deontologii zawodu dziennikarskiego
Relacje system polityczny a system medialny:

5.

- polityka medialna

W1, W2, W3, U1, K1

- doktryny medialne
Komunikowanie międzynarodowe - szanse i zagrożenia:
- nowe media
6.

- dyplomacja publiczna

W1, W2, W3, U1, K1

- nowe oblicze dezinformacji

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

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne uczestnictwo w wykładzie konwersatoryjnym zaliczenie ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Porządek społeczny a wyzwania współczesności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cd559f86aad3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SMI_K1_W03

zaliczenie pisemne

SMI_K1_U01

projekt, prezentacja

SMI_K1_K01

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Ukazanie różnych idei i wizji kształtowania ładu społecznego, zarówno religijnych
(chrześcijaństwo, islam, hinduizm, judaizm) jak i prawno – politycznych
(tradycjonalistycznych, liberalnych, populistycznych, anarchistycznych).
Przedmiotem reﬂeksji są także niektóre zagrożenia związane z nowoczesnością
(neoimperializm, neoautorytaryzm, fundamentalizm, ekstremizm) w kontekście
W1, U1, K1
funkcjonowania państwa jako gwaranta porządku i bezpieczeństwa. Moduł zakłada
również wykształcenie umiejętności argumentowania i kontrargumentacji,
stawiania tez i ich obrony, zastosowanych w debatach dotyczących problemów
współczesności.

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt,
prezentacja

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.6053cfa198b94.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED

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: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

W3

Student zna uwarunkowania prawne i kulturowe
prowadzenia negocjacji dyplomatycznych.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

Student zna fazy procesu negocjacji, strategie
i techniki negocjacyjne.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

Student zna zasady skutecznej komunikacji
wykorzystywane na arenie międzynarodowej.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ dokonać analizy pozycji stron
w procesie negocjacji i zastosować odpowiednią
strategię negocjacyjną.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
projekt
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

U2

Student potraﬁ prowadzić skuteczne negocjacje
w środowisku wielokulturowym.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
projekt
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

U3

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

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
projekt
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

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

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

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Polska polityka europejska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.110.5cd559f8ae2f2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

istotę i specyﬁkę krajowej polityki europejskiej.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W2

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

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę

U1

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

SMI_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

dokonać krytycznej analizy wydarzeń dotyczących
obecności Polski w UE.

SMI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

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

SMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SMI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny sukcesów i porażek polskiej polityki
w ramach UE

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie ekspertyzy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wzajemne oddziaływanie na siebie systemu politycznego UE oraz
systemu politycznego państwa członkowskiego a) Pojęcie europeizacji
b) Multi-level governance
c) Teoria dwupoziomowej gry Putnama (two-level game)
2. Sukcesy i wyzwania członkostwa Polski w UE
3. Techniki analizy polskiej polityki europejskiej
4. System krajowej polityki europejskiej – cele, funkcje, struktura i
mechanizmy działania a) Organy rządowej koordynacji polityki europejskiej w
Polsce, ich struktura i kompetencje
b) Modele rządowej koordynacji polityki europejskiej państw regionu
c) Modele parlamentarnej kontroli spraw europejskich (model oparty o analizę
dokumentów; model mandatowy; modele mieszane)
d) Praktyka funkcjonowania parlamentów w UE
- uprawnienia parlamentów krajowych wynikające z Traktatu z Lizbony
- Early warning system i kontrola przestrzegania zasady pomocniczości
W1, W2, U1, U2, U3, K1
- Dialog polityczny z Komisją Europejską
- Parlamentarny wymiar prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
e) Europeizacja i deeuropeizacja polskich partii politycznych
f) Koordynacja postępowań dotyczących państwa członkowskiego przed
Trybunałem Sprawiedliwości UE
- postępowanie związane ze składaniem pytań prejudycjalnych do TS UE przez
sądy krajowe
- obrona państwa członkowskiego w przypadku wszczętej przeciwko niemu sprawy
przed TS UE.
g) rola organizacji pozarządowych, sektora biznesowego w kształtowaniu krajowej
polityki europejskiej
h) miejsce samorządu terytorialnego w systemie krajowej polityki europejskiej

1.

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

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

Sylabusy
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Socjologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.5cb0a0ed7e076.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia 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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna genezę naukowej reﬂeksji o społeczeństwie oraz
najważniejsze podejścia badawcze, metody
socjologiczne oraz szkoły socjologiczne

SMI_K1_W01

egzamin pisemny / ustny

W2

Zna różnicę między wiedzą naukową o społeczeństwie
a innymi formami wiedzy przedsocjologicznej

SMI_K1_W01

egzamin pisemny / ustny

W3

Zna podstawowe sposoby analizy aktywności jednostki
w społeczeństwie oraz podstawowe koncepcje
SMI_K1_W01
i sposoby analizy struktury społecznej oraz kwestii
nierówności społecznych.

egzamin pisemny / ustny

W4

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

SMI_K1_W01

egzamin pisemny / ustny

W5

Zna podstawową terminologię socjologiczną, język
dyscypliny

SMI_K1_W01

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Rozumie znaczenie niektórych form działań
społecznych jednostki w społeczeństwie

SMI_K1_U01, SMI_K1_U02 egzamin pisemny / ustny

U2

Potraﬁ analizowac współczesne zmiany społeczne

SMI_K1_U01

egzamin pisemny / ustny

U3

Potraﬁ interpretowac współczesną rolę i miejsce
jednostki w społeczeństwie

SMI_K1_U01

egzamin pisemny / ustny

SMI_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

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

1.

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

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 roku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.5cd559fa4f5a5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

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

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Ewolucję stosunków międzynarodowych po 1945 r.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

W2

Ewolucję systemu międzynarodowego oraz
poszczególnych jego aktorów we wskazanym okresie

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

W3

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

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Prowadzić dyskusję dotyczącą ewolucji środowiska
międzynarodowego w oparciu o przeczytaną literaturę

SMI_K1_U01,
esej, zaliczenie
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

U2

Przygotować krótkie prace pisemne w obszarze
stosunków międzynarodowych

SMI_K1_U03, SMI_K1_U06 esej, zaliczenie

U3

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

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
esej, zaliczenie
SMI_K1_U03, SMI_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Dyskusji dotyczącej ewolucji środowiska
międzynarodowego w oparciu o przeczytaną literaturę

K1

SMI_K1_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

50

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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WYKŁAD:
1-3.Zimna wojna jako tło dla stosunków międzynarodowych po 1945 r.
4-5. Stosunki międzynarodowe w Azji Południowo-Wschodniej: wojna indochińska (1946-54), wojna w Wietnamie (1957-75), wojna chińsko-wietnamska (1979), kwestia Kambodży i Czerwonych Khmerów,
Birma/Myanmar, Malaje, Indonezja, Filipiny.
1.

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

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

7-9. Stosunki międzynarodowe w Azji Północno-Wschodniej: zmiany w Chinach, wojna koreańska (1950-53) i jej następstwa, wzrost pozycji Japonii, problem Tajwanu, problemy strategiczne w regionie.
9-10. Azja Południowa: konﬂikt indyjsko-pakistański, konﬂikt na Sri Lance, problem Nepalu, powstanie i działanie SAARC.
11. Konﬂikt izraelsko-arabski – przyczyny i możliwości rozwiązania.
12. Bliski Wschód: wojna iracko-irańska (1980-1988) i wojny w Zatoce Perskiej (I i II), Półwysep Arabski.

Sylabusy
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ĆWICZENIA:
1. Zimna wojna – kto był winien – debata oksfordzka
Literatura:
A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. I.2-5, II.4-5 (tom I), III.1, III.3, IV.1-5 (tom II).
P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 1: Wielkie mocarstwa.
H. Kissinger, Dyplomacja, rozdz. 17-18, 20, 22-24, 29.
2. Problem Afganistanu i pogranicza afgańsko-pakistańskiego, powstanie i działanie SCO.
Literatura:
P. Ostaszewski (red.), Konﬂikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, Warszawa 2006, rozdz. 38, 56, 57.
Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 18.
Bankowicz M. (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 221, 288, 296.
R. Łoś., J. Reginia-Zacharski, Współczesne konﬂikty zbrojne, Warszawa 2010, rozdz. II.7.
Literatura dodatkowa:
M. Madej (red.), Wojny zachodu, Warszawa 2017, rozdz. Interwencja Afganistanie, ss. 106-146.
3. Azja Centralna po zakończeniu zimnej wojny.
Literatura:
P. Ostaszewski (red.), Konﬂikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, Warszawa 2006, rozdz. 61, 62.
Bankowicz M. (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 296.
K. Kozłowski Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak. Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce ChRL, Warszawa 2006, r. I, III, VI i VII.
K. Strachota, A. Jarosiewicz, Chiny a Azja Centralna: dorobek dwudziestolecia, OSW, Warszawa 2013, r.II, III (publikacja dostępna online)
4-5. Europa Środkowo-Wschodnia pod rządami komunistów
Literatura:
P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 7.
A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. I.4, II.4, III.3, IV.4, IV.5, V.5.
M. Bankowicz (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 12.4. Obszar postradziecki – Czeczenia, Armenia-Azerbejdżan, Gruzja
Literatura:
P. Ostaszewski (red.), Konﬂikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, Warszawa 2006, rozdz. 42, 54, 55
M. Bankowicz (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 277, 278.
R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Współczesne konﬂikty zbrojne, Warszawa 2010, rozdz. 11, 12.
R. Kuźniar, Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010: Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2010, ss. 251-261.
6. Obszar postradziecki – Czeczenia, Armenia-Azerbejdżan, Gruzja
Literatura:
P. Ostaszewski (red.), Konﬂikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, Warszawa 2006, rozdz. 42, 54, 55
2.
M. Bankowicz (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 277, 278.

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

R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Współczesne konﬂikty zbrojne, Warszawa 2010, rozdz. 11, 12.
R. Kuźniar, Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010: Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2010, ss. 251-261.
7. Konﬂikty w Europie – problem Cypru, wojna w Jugosławii (rozpad państwa, wojna w Kosowie), mniejszości etniczne
Literatura:
P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 8.
M. Bankowicz (red.), Historia polityczna świata XX wieku, Kraków 2004, t. 2, rozdz. 204, 208, 263, 275, 276.
R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Współczesne konﬂikty zbrojne, Warszawa 2010, rozdz. 8, 9.
M. Madej (red.), Wojny zachodu, Warszawa 2017, rozdz. Interwencja w Bośni i Hercegowinie, Interwencja w Kosowie.
8. Ameryka Łacińska – problemy i konﬂikty po 1945 r., tendencje zjednoczeniowe
Literatura:
A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. I.9, II.10, III.7, IV.9, VI.4, VII.8.
P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 27, 28, 29.
Literatura dodatkowa:
J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, Historia powszechna wiek XX, Warszawa 2010, część czwarta rozdz. I.9, II.8, III.8, IV.7.
9-10. Afryka – zmiany po II wojnie światowej – problemy związane z dekolonizacją, struktury międzynarodowe w Afryce, konﬂikty w Afryce.
Literatura:
P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 20, 21, 22, 23, 24.
A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. II.9, III.6, VI.5, VII.9.
Literatura dodatkowa:
J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2003, rozdz. VI, XVIII, XXIV, XXVII, XXXII, XXXVI.
11. Organizacje międzynarodowe w świecie: OBWE/KBWE, NATO, APEC, ASEM, OPA, UA, LPA, EFTA, UZE
Literatura:
A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. I.10, IV.3, VII.1(88-104).
T. Łoś-Nowak, Organizacje w stosunkach międzynarodowych: Istota, mechanizmy działania, zasięg, Wrocław 2004, rozdz. 5.1, 5.2, 5.3. 5.4, 5.7, 6.1, 6.2.2, 6.2.5.
M. Grabowski, Rywalizacja czy integracja: Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyﬁku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, rozdziały III i IV.
12. Rozwój i funkcjonowanie Unii Europejskiej
Literatura:
A. Patek, AJ. Rydel. J. Węc, Najnowsza historia świata 1945-2007, Kraków 2008, rozdz. II.3, III.2, IV.1, V.2, VII.1.
P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002, rozdz. 6.
L. Ciamaga et al., Unia Europejska, Warszawa 1999, rozdz. I, II.
R. Kuźniar, Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010: Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2010, ss. 97-102, 222-250, 378-412.
O. Barburska, D. Milczarek, Historia integracji europejskiej w zarysie, Warszawa 2013, rozdz. 5.5.
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny – 60% oceny (pytania otwarte).

zaliczenie pisemne,
esej, zaliczenie

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy

63 / 346

Podstawy statystyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.5cb8796f9bb1b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SMI_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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W2

Student zna podstawowe metody i techniki stosowane
w analizie statystycznej

SMI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SMI_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

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

SMI_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U3

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

SMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SMI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

30

rozwiązywanie zadań

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Statystyka, jako nauka - wykład wprowadzający; Deﬁnicje najważniejszych pojęć
statystycznych (zbiorowość, a jednostka statystyczna, cechy statystyczne);
Metody pozyskiwana danych statystycznych (ćwiczenia); Rodzaje badań
statystycznych; Analiza struktury zbiorowości (miary przeciętne, miary
zmienności, miary asymetrii, miary koncentracji); Analiza współzależności cech;
Analiza dynamiki zjawisk; Interpretacja uzyskanych danych, Tworzenie hipotez
statystycznych i ich testowanie, Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem
programu SPSS

1.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Metody badawcze w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.6053d32bae570.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przestawienie podstawowych wzorców i modeli naukowości

C2

zapoznanie studentów z elementami procesu badawczego

C3

przygotowanie studentów do samodzielnego formułowania problemów i pytań badawczych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

różnice pomiędzy wiedzą naukową a innymi formami
wiedzy

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W06

projekt

W2

podstawowe elementy procesu badawczego

SMI_K1_W06

projekt

W3

podstawowe pojęcia takie jak operacjonalizacja,
zmienne oraz hipotezy badawcze

SMI_K1_W06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SMI_K1_U01, SMI_K1_U03 projekt

U2

formułować problemy i pytania badawcze

SMI_K1_U01

projekt

SMI_K1_K01

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego zidentyﬁkowania interesujących go
obszarów badawczych

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Cechy wiedzy naukowej. Charakterystyka głównych paradygmatów

W1, U2, K1

2.

Proces badawczy i pytania badawcze. Strategie badawcze.

W2, W3, U2, K1

3.

Przyczynowość w naukach społecznych. Pojęcie zmiennych. Hipotezy badawcze

W3, U1

4.

Wybór metod i technik badawczych. Przygotowanie projektu badawczego

W2, U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie zajęć na podstawie przygotowania indywidualnego projektu
badawczego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Polska w stosunkach międzynarodowych XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.6053d382217b1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

C2

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

C3

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

C4

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

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

W2

W3

W4

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

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

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

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

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

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

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

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

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

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

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
zaliczenie pisemne,
SMI_K1_U03,
zaliczenie ustne,
SMI_K1_U04,
zaliczenie na ocenę
SMI_K1_U05,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

Sylabusy
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analiza dokumentów programowych

20

analiza źródeł historycznych

20

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie pracy semestralnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Odbudowa państwa polskiego w 1914-1918 r. Sprawa polska na arenie
międzynarodowej w tym okresie.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

2.

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

W1, W2, W3, W4, U1, K1

3.

Polska w II wojnie światowej - coraz bardziej "kłopotliwy" sojusznik dla
Anglosasów.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

4.

Polska po II wojnie światowej, jako członek Układu Warszawskiego i RWPG. Droga
od nich do NATO, wejście do UE i NATO.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie ustne

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

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Teorie wojny i pokoju
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.5cd559f9d470d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SMI_K1_W03

egzamin pisemny / ustny

W2

Student posiada wiedzę na temat najbardziej istotnych
zjawisk, warunkujących obecnie stan wojny i pokoju,
SMI_K1_W02,
zarówno w regionach jak i w skali globalnej. Student
SMI_K1_W04
zna współczesne uwarunkowania i problemy
stabilizacji stosunków między państwami.

egzamin pisemny / ustny

W3

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

egzamin pisemny / ustny

SMI_K1_W05

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zdobytą wiedzę wykorzystać do analizy
bieżących zagrożeń, toczących się konﬂiktów
SMI_K1_U01,
zbrojnych, porównać do ogólnych konstrukcji
zaliczenie na ocenę
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03
teoretycznych i wyciągać wnioski na temat możliwości
ich praktycznego wykorzystania.

U2

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

SMI_K1_U01, SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

SMI_K1_K02, SMI_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

8

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

35

przygotowanie do ćwiczeń

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Sylabusy
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konsultacje

2

przygotowanie referatu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
132

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1

2.

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

W2, U2

3.

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

W2, K1

4.

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

W3, U1

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna znajomość współczesnej historii stosunków międzynarodowych.

Sylabusy
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Stosunki międzynarodowe w myśli politycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.6053d477eb68e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SMI_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać "ojców założycieli" głównych
nurtów myśli politycznej.

SMI_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

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

SMI_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie

SMI_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

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

wykład

egzamin pisemny

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Historia doktryn ekonomicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.5cd559fa024d3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi doktrynami ekonomicznymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

doktryny ekonomiczne i ich miejsce w naukach
społecznych

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W04

zaliczenie
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W2

wpływ idei ekonomicznych na wydarzenia i procesy
polityczne kształtujące przestrzeń międzynarodową
oraz sytuację polityczno-gospodarczą

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SMI_K1_U01, SMI_K1_U07 zaliczenie

U2

śledzić bieżącą debatę z zakresu doktryn
ekonomicznych

SMI_K1_U02

prezentacja, zaliczenie

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03

prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przygotowania prac pisemnych i ustnych wystąpień
dotyczących problematyki gospodarki wolnorynkowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, W2, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach,
kolokwium oraz prezentacji.
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Szlaki żeglugowe w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.6053d5cb40463.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

C2

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

C3

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SMI_K1_U01,
zaliczenie na ocenę
SMI_K1_U02, SMI_K1_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

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

SMI_K1_K01, SMI_K1_K02

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

59

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

2.

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

W1, U1, K1

3.

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

W1, U1, K1

4.

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

W1, U1, K1

5.

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

W1, K1

Sylabusy
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6.

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

W1, U1, K1

7.

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

W1, U1, K1

8.

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

W1, U1, K1

9.

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

W1, U1, K1

10.

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

W1, U1, K1

11.

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

W1, U1, K1

12.

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

W1, U1, K1

13.

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

W1, U1, K1

14.

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

W1, U1, K1

15.

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

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
przystąpienie do testu zaliczeniowego
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Cyberbezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.120.6053d61ca2ebb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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politykę cyberbezpieczeństwa wybranych państw
i organizacji międzynarodowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W2

zagrożenia i wyzwania cyberbezpieczeństwa

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W3

prawnomiędzynarodowe aspekty bezpieczeństwa
cyberprzestrzeni

SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W4

problemy/wyzwania bezpieczeństwa danych
osobowych w cyberprzestrzeni

SMI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W5

strategie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni wybranych
państw

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretować relacje między państwami
w cyberprzestrzeni

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
zaliczenie na ocenę
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

U2

deﬁniować zagrożenia w cyberprzestrzeni

SMI_K1_U04,
zaliczenie na ocenę
SMI_K1_U05, SMI_K1_U07

U3

dokonać krytycznej analizy polityki
cyberbezpieczeństwa

SMI_K1_U05,
zaliczenie na ocenę
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

10

analiza problemu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

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

2.

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

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

3.

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

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

4.

Cyberprzestrzeń jako wymiar rywalizacji państw

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

5.

Wywiad cybernetyczny, rywalizacja gospodarcza/wywiad gospodarczy

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

6.

Internet jako narzędzie propagandy i kształtowania opinii publicznej

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

7.

Polityka cyberbezpieczeństwa wybranych państw i organizacji międzynarodowych

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

8.

Fake news oraz wykorzystanie mediów społecznościowych w celu kreowania
wizerunku państwa

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

Stany Zjednoczone a międzynarodowe cyberbezpieczeństwo
9.

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

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

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w dyskusji i przygotowanie do zajęć (50 proc.) +
przygotowanie prezentacji i/lub projektu grupowego (50 proc.)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Praktyka dyplomatyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIDWS.140.5cd55a07aaf8e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

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

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

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

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

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

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
prezentacja
SMI_K1_U03, SMI_K1_U07
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U2

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

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
zaliczenie na ocenę
SMI_K1_U05,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

U3

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

SMI_K1_U02,
prezentacja
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

U4

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

SMI_K1_U01,
zaliczenie na ocenę,
SMI_K1_U02,
prezentacja
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

K2

Jest gotów do stosowania form grzecznościowych
i stylu uprzejmego w rozmowie i korespondencji Jest
SMI_K1_K02, SMI_K1_K03
gotów do uczestnictwa w projektach społecznych
wymagających stosowania zasad dobrego wychowania

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K3

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

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K04

SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie referatu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Współczesna dyplomacja, rozwój form dyplomatycznych, kodyﬁkacja od prawa
zwyczajowego do Konwencji wielostronnych o zasięgu powszechnym
Podstawowe zasady etykiety i protokołu dyplomatycznego
Ceremoniał dyplomatyczny, akredytacja, wizyty dyplomatów
Przywileje i immunitety, precedencja
Aspekty protokólarne oﬁcjalnych wizyt państwowych: rodzaje wizyt, powitanie i
pożegnanie, rozmowa w „cztery oczy”, rozmowy plenarne, konferencja prasowa,
kolumna samochodowa.
Organizacja, protokół i formy przyjęć dyplomatycznych
Etykieta ﬂagowa
Korespondencja dyplomatyczna: pisma dyplomatyczne, styl, rodzaje, reguły
sporządzania not i pism dyplomatycznych oraz postępowania z nimi

1.

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

Misje dyplomatyczne, stanowiska i stopnie dyplomatyczne, akredytacja,
organizacja i funkcjonowanie polskich placówek zagranicznych, status poczty
dyplomatycznej
Praktyczne aspekty pracy dyplomaty: jak działa ambasador i ambasada
Zasady kontaktów z mediami
Rola ataszatu dyplomatycznego
Służby specjalne w dyplomacji
Wyzwania dla dyplomacji w XXI wieku: wpływ cyfryzacji na dyplomację publiczną
(digital diplomacy)
Dyplomacja wielostronna, cechy specyﬁczne dyplomacji organizacji
międzynarodowych

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIBMdS.140.5cd5596c492b9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
projekt, esej, prezentacja

W2

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

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W3

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

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt, esej, prezentacja

W4

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

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

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
zaliczenie pisemne,
SMI_K1_U03,
projekt, prezentacja
SMI_K1_U04, SMI_K1_U06

U2

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

SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

U3

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

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U05,
esej, prezentacja
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

Sylabusy

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja
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U4

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

SMI_K1_U06, SMI_K1_U07 esej, prezentacja

U5

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

SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K04

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

K2

Jest gotów koordynować i współpracować w projektach
własnych, organizacji pozarządowych w zakresie
współczesnych aspektów bezpieczeństwa Jest gotów
wykorzystywać uzyskaną wiedzę i umiejętności
w rozstrzyganiu ważnych problemów w pracy
zawodowej. Jest gotów wykazywać się kreatywnością
SMI_K1_K02,
i innowacyjnością w pracy zawodowej i aktywności
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04
publicznej w obszarze oceny wpływu surowców
strategicznych na światową gospodarkę
i prognozować mechanizmy polityki i zachowania
kluczowych państw producentów i organizacji
eksportujących surowce strategiczne

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

K3

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

zaliczenie pisemne

SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

60

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.Deﬁnicje i istota bezpieczeństwa energetycznego
1.1. Czynniki determinujące bezpieczeństwo narodowe
1.2.Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego państwa
1.3. Instrumenty polityki bezpieczeństwa

2.Rola i znaczenie energii w rozwoju cywilizacyjnym świata
2.1. Typy źródeł energii
1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1
2.2. Struktura światowych zasobów i zużycia surowców energetycznych

3.Wpływ zasobów surowcowych na kształtowanie zjawisk gospodarczych
3.1. Zarządzanie globalną polityką energetyczną a struktura światowego
przemysłu i rynku
3.2. Konsekwencje niedoboru surowców dla światowej gospodarki
3.3. Implikacje (nie)bezpieczeństwa energetycznego na międzynarodową sytuację
geopolityczną
4.Problem kontroli złóż surowców strategicznych na Bliskim Wschodzie
4.1. OPEC
4.2. OAPEC
4.3. Bliskowschodnia polityka energetyczna wybranych państw
5.Polityka energetyczna Stanów Zjednoczonych
5.1. Struktura zasobów, produkcja strategicznych surowców kopalnianych
2.

5.2. Interesy i strategia prewencyjna wobec problemu bezpieczeństwa
energetycznego

W1, W2, W4, U1, U4

6.Bezpieczeństwo energetyczne UE jako element systemu bezpieczeństwa
europejskiego
6.1. Struktura i stan zasobów
6.2. Problem uzależnienia od importu surowców strategicznych
6.3. Instytucjonalizacji wspólnej polityki energetycznej UE

Sylabusy
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7.Strategia energetyczna Rosji
7.1. Stan i struktura surowców strategicznych
7.2. Znaczenie surowców w polityce zagranicznej Rosji
3.
7.3. Relacje energetyczne UE – Rosja

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

7.4. Polityka energetyczna wobec krajów WNP
7.5. Polityka energetyczna wobec wybranych państw azjatyckich
8.Bezpieczeństwo energetyczne Chiny i Indii
4.
9.Polityka energetyczna Japonii

W1, W3, U1, U2, U3, U4,
U5

10.Polityka energetyczna Iranu
10.1. Stan i struktura surowcowa Iranu
5.

10.2. Problem energetyki jądrowej w polityce Iranu

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

10.3. Czynnik religijny w polityce zagranicznej Iranu

11.Zasoby państw basenu Morza Kaspijskiego
11.1. Azerbejdzan
6.

11.2. Kazachtan

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

11.3 Turkmenistan
11.4. Znaczenie surowców kaspijskich w polityce dywersyﬁkacji UE
12.Alternatywne źródła energii
12.1. Energia biomasy
7.

12.2. Energia wiatru

W3, U1, U2, K1

12.3. Hydroelektrownie
12.4. Energia geotermalna
13.Problemy bezpieczeństwa energetycznego Polski
8.

13.1. Stan zasobów

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

13.2. Problem dywersyﬁkacji dostaw i paliw

Sylabusy
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14.Państwa skandynawskie i region arktyczny
14.1. Norwegia
14.2. Dania i Grenlandia
14.3. Szwecja

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

9.
14.4. Finlandia
14.5. Islandia
14.6. Rejon Arktyczny

15.Perspektywy rozwoju sytuacji energetycznej na świecie
10.

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

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

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, projekt, esej,
prezentacja

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIDWS.140.6053db9e81b2d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z modelami dyplomacji gospodarczej i handlowej w świecie

C2

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

C3

Zaznajomienie z instrumentami wykorzystywanymi w dyplomacji ekonomicznej

C4

Przedstawienie specyﬁki różnych aktorów w dyplomacji gospodarczej

C5

Zaprezentowanie roli jaką odgrywa dyplomacja gospodarcza we współczesnej gospodarce światowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

SMI_K1_W01

zaliczenie pisemne

W2

Student zna narzędzia i zadania nowoczesnej
dyplomacji gospodarczej na płaszczyźnie wielostronnej SMI_K1_W06
(globalnej, regionalnej) i w wymiarze dwustronnym

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SMI_K1_U06

zaliczenie pisemne

U2

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

SMI_K1_U04

zaliczenie pisemne

U3

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

SMI_K1_U07

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

SMI_K1_K03

zaliczenie pisemne

K2

Student rozpoznaje proﬁl zawodowy dyplomaty
gospodarczego/handlowego

SMI_K1_K02

zaliczenie pisemne

K3

Student potraﬁ krytycznie ocenić informacje
pozyskane z różnych źródeł

SMI_K1_K01

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie referatu

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota i geneza dyplomacji gospodarczej. Ewolucja zakresu przedmiotowego
tradycyjnej dyplomacji. Nowe obszary aktywności dyplomatycznej.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

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

W1, W2, U1, U2

3.

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

W1

4.

Ekonomizacja polityki zagranicznej.

W1, W2

5.

Narzędzia i zadania nowoczesnej dyplomacji gospodarczej. Dyplomacja
gospodarcza a dyplomacja handlowa.

W1, W2, U1, U3

6.

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

W2, U3, K2

7.

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

W2, U1, U2, K1

8.

Model dyplomacji gospodarczej w Polsce – ewolucja i charakterystyka. Historia
polskiej dyplomacji gospodarczej.

W1, U1, K2

9.

Dyplomacja gospodarcza państw wysokorozwiniętych i rozwijających się.

W1, K2, K3

10.

Specyﬁka dyplomacji gospodarczej Unii Europejskiej. Ochrona interesów UE na
rynku globalnym.

W2, U2, U3

11.

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

W2, U1, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki gospodarczej.

Sylabusy
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Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków politycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.6053d8db54369.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02

egzamin pisemny

W2

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

SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06

egzamin pisemny

W3

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

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U03,
egzamin pisemny
SMI_K1_U05, SMI_K1_U06

U2

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

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
egzamin pisemny
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

U3

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

SMI_K1_U02,
egzamin pisemny
SMI_K1_U04, SMI_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K03

egzamin pisemny

K2

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

SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.

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

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

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

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

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

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

5.

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

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny (pytania otwarte) obejmuje sprawdzenie treści
przekazywanej w czasie wykładu oraz treści podręcznika
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Problemy demograﬁczne a bezpieczeństwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIBMdS.140.6053dd6baa98e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna przedmiot badania demograﬁi i rozumie
jej specyﬁkę na tle pozostałych nauk społecznych

SMI_K1_W03

zaliczenie na ocenę
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W2

Student rozumie historyczne i współczesne przemiany
zachodzące w ruchu naturalnym i wędrówkowym
ludności

SMI_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W3

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

SMI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SMI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

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

SMI_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U3

Student potraﬁ pozyskiwać dane do analizowania
konkretnych procesów i zjawisk społecznodemograﬁcznych

SMI_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SMI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do dalszego uzupełniania wiedzy
oraz doskonalenia umiejętności formułowania
i analizowania problemów badawczych z zakresu
związków między demograﬁą, a bezpieczeństwem

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

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

1.

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Prawo dyplomatyczne i konsularne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIDWS.140.5cac67cc175ad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SMI_K1_U02,
zaliczenie pisemne,
SMI_K1_U04,
kazus
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

udzielania podstawowych porad praktycznych
z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego,
przystąpienia do egzaminu wstępnego kwaliﬁkującego
SMI_K1_K01,
na aplikację dyplomatyczno-konsularną, odbycia
SMI_K1_K02, SMI_K1_K03
studenckiej praktyki zawodowej w placówkach
zagranicznych RP, MSZ, MS oraz
w przedstawicielstwach organizacji międzynarodowych

zaliczenie pisemne,
kazus

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza aktów normatywnych

20

analiza orzecznictwa

20

analiza problemu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

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

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowe informacje z prawa międzynarodowego publicznego oraz z międzynarodowych stosunków politycznych

Sylabusy
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Prawa człowieka w konﬂiktach zbrojnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.5cd559fb1cea1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

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

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

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

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SMI_K1_U02,
zaliczenie na ocenę,
SMI_K1_U03,
projekt
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

U2

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

SMI_K1_U02,
zaliczenie na ocenę,
SMI_K1_U03,
projekt
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

U3

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

SMI_K1_U02,
zaliczenie na ocenę,
SMI_K1_U03,
projekt
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Spotkanie 1: Wprowadzenie do zagadnień ochrony praw człowieka
Spotkanie 2: Podstawowe uregulowanie prawne dotyczące ochrony praw
człowieka obowiązujące podczas konﬂiktów zbrojnych
Spotkanie 3: Międzynarodowe prawo humanitarne
Spotkanie 4: Międzynarodowe prawo humanitarne
Spotkanie 5: Odpowiedzialność państw za naruszenie prawa międzynarodowego.
Europejska Konwencja Praw Człowieka i pojęcie naruszenia eksterytorialnego.
Spotkanie 6. Odpowiedzialność jednostki za naruszenie prawa
międzynarodowego. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze.
Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu
Spotkanie 7. Odpowiedzialność jednostki za naruszenie prawa
międzynarodowego. Międzynarodowy Trybunał Karny.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
Spotkanie 8. Działalność organizacji pozarządowych podczas konﬂiktów zbrojnych. K1

1.

Spotkanie nr 9: Konﬂikt w Jugosławii. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej
Jugosławii. Mechanizm Rezydulany
Spotkanie nr 10: Konﬂikt w Rwandzie. Międzynarodowy Trybunał Karny dla
Rwandy. Mechanizm Rezydualny
Spotkanie nr 11. Konﬂikt w Kambodży. Sądy Kambodżańskie
Spotkanie 12. Konﬂikt w Sierra Leone. Specjalny Sąd dla Sierra Leone
Spotkanie 13. Konﬂikt w Timorze Wschodnim. Organy śledczo sądowe i
komisje.Trybunał Praw Człowieka Ad Hoc dla Timoru Wschodniego
Spotkanie 14. Konﬂikt w Iraku. Iracki Specjalny Trybunał. Iracki Wysoki Sąd Karny
Spotkanie 15. Więzienie w Guantanamo. Spór prawny wokół polityki USA w
stosunku do zatrzymanych

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

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

Sylabusy
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Prawo międzynarodowe publiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.5cac67cc200bb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

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
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

118 / 346

W1

W2

W3

Student zna i rozumie istotę stosunków
międzynarodowych

Student zna i rozumie podstawowe normy prawa
międzynarodowego publicznego

Student posiada wiedzę na temat uczestników
stosunków międzynarodowych

SMI_K1_W01

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

SMI_K1_W04

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

SMI_K1_W02

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

SMI_K1_U01

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

SMI_K1_U02

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

SMI_K1_U04

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

SMI_K1_K01

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ poprawnie intepretować normy prawa
międzynarodowego publicznego

U2

Student potraﬁ pozyskać informacje na temat
obowiązujących norm prawa międzynarodowego
publicznego

U3

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie projektu

10

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

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

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

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, egzamin
ustny

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

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

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

Sylabusy
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Integracja europejska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.5cc0345d3b579.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna i rozumie podstawową problematykę dotycząca
ewolucji stosunków międzynarodowych

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

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

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

W pełni rozumie istotę i specyﬁkę stosunków
międzynarodowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SMI_K1_U01,
egzamin pisemny,
SMI_K1_U03,
zaliczenie pisemne
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

U2

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

SMI_K1_U02,
egzamin pisemny,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U06 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przesłanki i geneza procesu integracji europejskiej. Ojcowie procesu integracji

W1, W2, W3, U2, K1

2.

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

W1, W2, U2, K1

3.

Ustrój, cele integracyjne i zasady działania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

W2, W3, U2, K1

4.

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

5.

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

W2, W3, U2, K1

6.

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

W1, W2, W3, U1, U2, K1

7.

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

W2, W3, U1, U2, K1

8.

Kryzys migracyjny jako nowe wyzwanie stojące przed Unią Europejską

W2, W3, U1, U2, K1

9.

Nowa rola Wielkiej Brytanii jako wyzwanie stojące przed Unią Europejską

W2, W3, U1, U2, K1

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

W1, W3, U2, K1
Suwerenność państw w procesie integracji europejskiej
Budżet Unii Europejskiej
Procedura uchwalania budżetu rocznego

11.

W2, U1, K1
Źródła dochodów budżetu
Wieloletnie Ramy Finansowe
Polityka w dziedzinie środowiska UE

12.

Cele i zasady polityki w dziedzinie środowiska

W2, U1, K1

Programy UE w dziedzinie środowiska
Wspólna polityka transportowa
13.

Cele i zasady WPT

W2, U1, U2, K1

Programy UE w zakresie WPT

Sylabusy
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Polityka energetyczna
Cele i zasady polityki energetycznej
14.

W2, U1, K1
Pakiety klimatyczno-energetyczne UE
Europejski Zielony Ład
Bezpieczeństwo zewnętrzne UE

15.

W1, W3, K1
Strategie bezpieczeństwa zewnętrznego UE
Europejska polityka sąsiedztwa
Geneza i ewolucja EPS

16.

W1, U1, K1
Cele i zasady EPS
Finansowanie EPS
Bezpieczeństwo wewnętrzne UE

17.

W1, W3, K1
Strategie i programy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
Polityka wizowa/kontroli granic
Regulacje prawne w zakresie polityki wizowej i ochrony granic

18.

W2, U1, K1
System inteligentnego zarządzania granicami (IBM)
Frontex – zadania i kompetencje
Polityka imigracyjna

19.

Regulacje traktatowe w zakresie polityki imigracyjnej

W2, U1, K1

Imigracja legalna i imigracja nielegalna
Polityka azylowa
Regulacje traktatowe w zakresie polityki azylowej
20.

W2, U1, K1
System dubliński (rozporządzenie Dublin III)
Kryzysy migracyjne – konsekwencje dla UE
Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych. Współpraca sądowa
w sprawach cywilnych
Regulacje traktatowe współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i
współpracy sądowej w sprawach cywilnych

21.

W2, U1, K1
Europejski nakaz aresztowania
Eurojust, Prokuratura Europejska
Instrumenty współpracy sądowej w sprawach cywilnych
Współpraca policyjna

22.

Regulacje traktatowe współpracy policyjnej

W2, U1, K1

Europol, Cepol

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin testowy, pytania testowe otwarte, pytania testowe
jednokrotnego wyboru, pytania testowe wielokrotnego wyboru

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

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

Sylabusy
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Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.6053d98a266fe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W2

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

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W3

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

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SMI_K1_U01,
egzamin pisemny / ustny
SMI_K1_U02, SMI_K1_U04

U2

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

SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 egzamin pisemny / ustny

U3

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

SMI_K1_U01,
egzamin pisemny / ustny
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konsultacje

2

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W2, W3

2.

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

W1, U3

3.

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

W2, U1, U2

4.

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

W1, U1, K1

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Sylabusy
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NATO- historia -struktura-działanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.5cd559fae9b36.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

wyjaśnienie regionalnych i globalnych okoliczności powstanie NATO oraz jej historycznej ewolucji

C2

Analiza najpoważniejszych zagrożenia dla bezpieczeństwa NATO

C3

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna regionalne i globalne okoliczności powstania
NATO

SMI_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2

Zna poszczególne etapy rozwoju NATO

SMI_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SMI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

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

SMI_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Oceny poszczególnych etapów rozwoju doktryny NATO

SMI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

Wielopłaszczyznowej, obiektywnej oceny współczesnej
roli NATO

SMI_K1_K04

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Uwarunkowania powstania NATO

W1, U1, K1

2.

Znaczenie NATO w okresie zimnej wojny

W2, U1, K1

3.

Sojusz Północnoatlantycki w nowych uwarunkowaniach międzynarodowych po
zimnej wojnie

W1, U1, K1

4.

NATO a program Partnerstwo dla Pokoju

W2, U1, K1

5.

Rozszerzenie NATO w latach 90. XX wieku

W2, U1, K2

6.

NATO w operacjach międzynarodowych ostatniej dekady XX wieku

W2, U1, K2

7.

NATO wobec konﬂiktu w Kosowie w 1999 roku

W2, U1, K2

Sylabusy
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8.

Kolejne rozszerzenia NATO w XXI wieku

W2, U1, K2

9.

Polityka NATO wobec państw obszaru poradzieckiego

W1, U1, K1

10.

NATO wobec ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku

W2, U1, K2

11.

Udział NATO w operacjach stabilizacyjnych na Bałkanach, w Iraku i Afganistanie w
XXI wieku

W1, U1, K2

12.

Relacje NATO - UE

W2, U2, K2

13.

Relacje NATO z Rosją - szanse i zagrożenia

W1, U1, K1

14.

Polska w NATO

W2, U2, K2

15.

Perspektywy dalszego funkcjonowania NATO – szanse i zagrożenia

W2, U1, K2

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.5cd559fb441cb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Ma wiedzę o różnych rodzajach struktur i więzi
SMI_K1_W03,
społecznych, politycznych, ekonomicznych i prawnych,
SMI_K1_W04,
które determinują naturę bezpieczeństwa w skali
SMI_K1_W05
lokalnej, krajowej i międzynarodowej

zaliczenie pisemne

W2

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

SMI_K1_W02

zaliczenie pisemne

W3

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

SMI_K1_W02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ diagnozować i prognozować procesy i zjawiska
w zakresie stosunków międzynarodowych oraz
SMI_K1_U01, SMI_K1_U03 zaliczenie pisemne
generować rozwiązania konkretnych problemów w tym
zakresie

U2

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

SMI_K1_U04

zaliczenie pisemne

K1

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

SMI_K1_K01

zaliczenie pisemne

K2

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

SMI_K1_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

9

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

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

Sylabusy
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Zagadnienia ludobójstwa i eksterminacji w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.140.6053e3ee7860a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z zagadnieniami prawa międzynarodowego związanymi z kwestią ludobójstwa

C2

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

C3

uświadomienie słuchaczom istnienia zagadnień ideologicznych stanowiących inspirację działań kwaliﬁkowanych
jako eksterminacyjne

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kwaliﬁkacje prawną czynów określanych mianem
ludobójstwa

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W04

esej, prezentacja

W2

przyczyny przebieg i skutki wystąpień
eksterminacyjnych na wybranych przykładach

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy doktryn politycznych odnoszących się
do eksterminacji poszczególnych narodów

SMI_K1_U02,
esej, prezentacja
SMI_K1_U03, SMI_K1_U06

U2

identyﬁkować poszczególne wydarzenia
eksterminacyjne z działalnością konkretnych reżimów
politycznych

SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia dyskusji na trudne tematy związane
z ludobójstwem

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K04

esej, prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

analiza problemu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, K1

2.

Formy przemocy wymierzone w zbiorowości takie jak niszczenie kultury,
istniejących więzi społecznych, eliminacja języka i świadomości narodowej, czystki
etniczne, wywózki do obozów koncentracyjnych oraz plany teoretyczne
W2, U2, K1
zmierzające do likwidacji poszczególnych grup i narodów jako odrębnej formacji
kulturowej i etnicznej.

3.

Prezentacja ciągu wydarzeń historycznych.

W2, U1, U2, K1

4.

Prezentacja zagadnień ideologicznych będących inspiracją działań
kwaliﬁkowanych jako eksterminacyjne.

W1, W2, U1, K1

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

5.

W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Analiza dyskursu politycznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.605a076397e8e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Poprawnie posługuje się podstawową terminologią
w zakresie badań empirycznych

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
raport
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W2

Zna etapy procesu badawczego, poprawnie formułuje
proste problemy badawcze i hipotezy oraz dokonuje
konceptualizacji i operacjonalizacji problemu
badawczego

SMI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
raport

W3

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

SMI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
raport

U1

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

SMI_K1_U02, SMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
raport

U2

Potraﬁ przygotować podstawowe narzędzia badawcze
wykorzystywane w badaniach analizy treści

SMI_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
raport

U3

Posługuje się przedmiotowym językiem metodologii
badań społecznych

SMI_K1_U02, SMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
raport

U4

Współpracuje w zespołach badawczych w celu
przeprowadzenia badań empirycznych

SMI_K1_U02, SMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Rozstrzyga dylematy etyczne w prowadzeniu badań
empirycznych

SMI_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
raport

K2

Ma świadomość konieczności doskonalenia wiedzy
i umiejętności w zakresie badań empirycznych

SMI_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
raport

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

15

przeprowadzenie badań empirycznych

30

przygotowanie raportu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda projektów
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Społeczeństwo i kultura
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.5cd559fa25b2a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SMI_K1_W03

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność

W2

wielość tożsamości etnicznych i narodowych

SMI_K1_W03

zaliczenie pisemne,
aktywność

W3

współczesne trendy migracyjne

SMI_K1_W03

zaliczenie pisemne,
aktywność

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować zjawiska społeczno-polityczne
z perspektywy kulturowej

SMI_K1_U01, SMI_K1_U03

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność

U2

zidentyﬁkować stereotypy kulturowe

SMI_K1_U01

zaliczenie pisemne,
aktywność

U3

zidentyﬁkować podstawowe strategie akulturacyjnointegracyjne

SMI_K1_U01, SMI_K1_U07

zaliczenie pisemne,
aktywność

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

komunikacji ponad barierami kulturowymi

SMI_K1_K04

projekt, aktywność

K2

podejmowania działań społecznych w środowisku
wielokulturowym

SMI_K1_K04

projekt, aktywność

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

10

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Koncepcje kultury. Projektowanie zmian kulturowych

W1, W2, U1, K1, K2

2.

Kulturowy wymiar zmian społecznych. Postawy wobec pluralizmu kulturowego.
Współczesne trendy migracyjne

W1, W3, U1, U3, K1, K2

Sylabusy
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3.

Tożsamości kulturowe. Pojęcie narodu i etniczności

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

4.

Język jako system symboli i komunikacji. Wspólne przekonania. Zagadnienie
stereotypów. Systemy religijne z perspektywy antropologicznej i socjologicznej

W1, U1, U2, K1, K2

5.

Kulturowe uwarunkowania działań politycznych. Kultura polityczna

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, Problem Based Learning
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Cywilizacje świata
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.5cd559a6b48bc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SMI_K1_W03

zaliczenie pisemne, esej

W2

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

SMI_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizuje cechy charakterystyczne cywilizacji świata
tworząc proste wypowiedzi pisemne

SMI_K1_U04, SMI_K1_U06 zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do dalszych, już samodzielnych
studiów

SMI_K1_K04

zaliczenie pisemne, esej

K2

Przygotowanie eseju naukowego

SMI_K1_K03

zaliczenie pisemne, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy

147 / 346

Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Państwa posocjalistyczne w reﬂeksji politologicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.605a08904039d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W04

prezentacja
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W2

Student zna i rozumie cechy charakterystyczne
państw posocjalistycznych i dokonujące się
przekształcenia ustrojowe tych państw.

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SMI_K1_U04, SMI_K1_U07 prezentacja

U2

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

SMI_K1_U03,
prezentacja
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

SMI_K1_K02, SMI_K1_K04

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza problemu

20

analiza i przygotowanie danych

20

analiza aktów normatywnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, K1

2.

Państwa posocjalistyczne - zjawisko "refolucyjnych" przekształceń ustroju
politycznego.

W2, U2, K1

3.

Państwa posocjalistyczne w świetle paradygmatów demokratyzacji.

W2, U1, K1

4.

Państwa posocjalsityczne w ujęciu paradygmatu D. A. Rustowa i R. Darendorfa.

W1, U2, K1

5.

Państwa posocjalistyczne w kontekście paradygmatów transformacji ustroju
politycznego.

W1, U2, K1

Sylabusy
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6.

Państwa posocjalistyczne - ocena konsolidacji demokracji w oparciu o wybrane
paradygmaty politologiczne.

W1, U1, K1

7.

Państwa posocjalistyczne w ocenie paradygmatu demokracji wg. Klausa von
Beyma i Wolfgana Merkla.

W1, U1, K1

8.

Państwa posocjalistyczne w ocenie paradygmatu: Wymiary stabilnego systemu
politycznego wg J.J. Linza i A. Stepana.

W1, U2, K1

9.

Państwa posocjalistyczne w ocenie wymiaru behawioralnego.

W1, U1, K1

10.

Państwa posocjalistyczne w pryzmacie wymiaru postaw i uznania
demokratycznych instytucji oraz procedur.

W1, U1, K1

11.

Państwa posocjalistyczne w świetle wymiaru konstytucyjnego.

W1, U1, K1

12.

Państwa posocjalistyczne w ocenie stabilności i efektywności systemu
politycznego.

W2, U2, K1

13.

Państwa posocjalistyczne - mocne i słabe strony demokracji - reﬂeksja
politologiczna.

W1, U1, K1

14.

Państwa posocjalistyczne - pomiar demokracji (np.: BTI, Freedom Hous).

W1, U1, K1

15.

Państwa posocjalistyczne - quo vadis? - czy nieodwracalna instytucjonalizacja
przeobrażeń demokratycznych.

W2, U2, K1

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

prezentacja

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.605a08e61236d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

W3

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

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

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

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

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

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

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
zaliczenie pisemne,
SMI_K1_U04,
zaliczenie na ocenę
SMI_K1_U05,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza dokumentów programowych

10

analiza źródeł historycznych

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie dokumentacji

15

przygotowanie pracy semestralnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

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

2.

Niuanse polskiej polityki historycznej w XX wieku. Polityka historyczna
współczesnej Rosji, Niemiec, Ukrainy.

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Polityka historyczna w innych wybranych krajach europejskich.

W1, W2, W3, U1, K1

4.

Polityka historyczna a polityka pamięci.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
tekst naukowy na min. 8 str. z przypisami i
bibliograﬁą, na temat uzgodniony z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Analiza informacji – metody i techniki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.5cd559f88c215.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia warsztatowe: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Po zakończeniu modułu student będzie wiedzieć, jak
i jakiego rodzaju uprzedzenia heurystyczne wpływają
na proces poznawczy i jak im przeciwdziałać.

SMI_K1_W06

projekt

W2

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

SMI_K1_W06

projekt

W3

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

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 projekt

U2

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

SMI_K1_U06

U3

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

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
projekt
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Po zakończeniu modułu student będzie gotowy
do pracy w zespole analitycznym

SMI_K1_K01, SMI_K1_K02

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia warsztatowe

30

analiza i przygotowanie danych

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

analiza badań i sprawozdań

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, W2, W3

2.

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

W3, U1, U2, U3

3.

III część (od 7 do 9 spotkań) część analityczna

U1, U2, U3, K1

4.

IV omówienie wyników prac zespołów analitycznych (1 spotkanie)

W1, W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia warsztatowe

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
dst: 51 55 dst+: 56 65 db: 66 76 db+: 77 87 bdb: 88 100 (decyduje
aktywność) Dopuszczalna jest jedna nieobecność
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Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.5cd5596fa2fd6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

Utrwalenie i poszerzenie terminologii stosowanej w naukach o bezpieczeństwie

C3

Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturach i instytucjach bezpieczeństwa w wybranych państwach

C4

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

SMI_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Zna i rozumie różnorodność czynników
determinujących politykę bezpieczeństwa wybranych
państw

SMI_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

Posiada umiejętność właściwego wykorzystania wiedzy
teoretycznej z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz
SMI_K1_U01
nauk o polityce i administracji w analizie i interpretacji
problemów w obszarze bezpieczeństwa

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Posiada umiejętność właściwego wykorzystania wiedzy
teoretycznej w identyﬁkowaniu zagrożeń
SMI_K1_U02
bezpieczeństwa

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

SMI_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

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

SMI_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego po zakończeniu zimnej wojny

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa

W2, U1, K1

3.

NATO w pozimnowojennym środowisku bezpieczeństwa

W1, U2, K1

4.

Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony a główne kraje UE

W2, U2, K1

5.

Państwo jako podmiot bezpieczeństwa międzynarodowego

W2, U1, K1

6.

Konﬂikty zbrojne a bezpieczeństwo podmiotów państwowych

W2, U2, K1

7.

Wielka Brytania - ewolucja koncepcji bezpieczeństwa

W1, U1, K1

8.

Polityka bezpieczeństwa Francji

W1, U1, K1

9.

RFN – nowe koncepcje bezpieczeństwa

W2, U1, K1

10.

Podstawowe tendencje i zmiany stanowiska Federacji Rosyjskiej w kwestii
bezpieczeństwa

W1, U1, K1

11.

Turecka polityka bezpieczeństwa

W1, U1, K1

12.

Neutralność a bezpieczeństwo na przykładzie Szwajcarii

W1, U1, K1

13.

Bałtyckie bezpieczeństwo – Litwa

W2, U1, K1

14.

Polityka bezpieczeństwa Ukrainy

W2, U1, K1

15.

Perspektywy bezpieczeństwa państw europejskich – szanse i zagrożenia

W1, U1, K2

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

konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywne zaliczenie prezentacji przedmiotowej, pozytywna
ocena z aktywności podczas zajęć, spełnienie wymogów dot.
frekwencji, pozytywne zaliczenie testu przeprowadzonego w
formie zdalnej lub stacjonarnej.

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

Sylabusy
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Bezpieczeństwo ekologiczne miast
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.605a0aab64d35.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

C2

Zachęcenie do krytycznej analizy systemów bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym w Polsce oraz
w innych miastach na świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student w pełni zna i rozumie zagadnienia związane
z bezpieczeństwem ekologicznym na poziomie miast.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

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

SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ dokonać analizy potencjału
bezpieczeństwa ekologicznego danego miasta.

SMI_K1_U02

U2

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

SMI_K1_U01, SMI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

SMI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

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

SMI_K1_K04

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie ekspertyzy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

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

W1, W2

2.

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

W1, W2, K1, K2

3.

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

W2, K2

4.

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

W1, K1

5.

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

U1, U2, K1

6.

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

U1, U2, K1

7.

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

W1, W2, U1, U2, K1

8.

8. Realizacja i ﬁnansowanie inwestycji proekologicznych w miastach

U2, K1, K2

9.

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

U1, U2, K1

10.

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

U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe, obserwacja w czasie zajęć terenowych
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Przygotowanie projektu analitycznego polegającego na ocenie
zaliczenie na ocenę potencjału bezpieczeństwa ekologicznego wybranego miasta. 2.
Aktywność na zajęciach

163 / 346

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Współczesne problemy społeczno-polityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.605a0b09a6979.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest nabycie przez studentów umiejętności analizy współczesnych problemów społecznopolitycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
charakter nauk o polityce. Student zna i rozumie
sposoby funkcjonowania oraz procesy zmian
politycznych. Student zna i rozumie funkcjonowanie
społeczeństwa obywatelskiego, polityki wewnętrznej
państwa jak i międzynarodowej

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
społeczno-polityczne. Student potraﬁ opisywać rolę
państwa, jego instytucji oraz polityki. Student potraﬁ
przygotowywać wystąpienia ustne i pisemne,
argumentować na rzecz swojego stanowiska.

SMI_K1_U01, SMI_K1_U06 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do uznawania różnych punktów
widzenia.

SMI_K1_K01

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

Przygotowanie prac pisemnych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe reprezentują bloki materiału przerabiane w trakcie
poszczególnych zajęć

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pisanie cotygodniowych prac, aktywność, obecność na zajęciach.
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Praktyczne aspekty wykorzystania i zarządzania funduszami krajowymi
i europejskimi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.5cd55a025a05e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z polityką regionalną/spójności Unii Europejskiej.

C2

Zapoznanie ze studentami z systemem funduszy europejskich, jego celami i instrumentami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie aksjologiczne, prawne
i polityczne rudymenty Unii Europejskiej, tworzące
konteksty wspólnotowej polityki
regionalnej/spójności/strukturalnej.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie zasady, mechanizmy
i uwarunkowania polityki regionalnej/spójności oraz
funduszy europejskich.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia
związane z instytucjonalnym, strukturalnofunkcjonalnym wymiarem funkcjonowania funduszy
europejskich.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ rozpoznać znaczenie środków
europejskich dla rozwoju Unii Europejskiej jako całości
i dla państw członkowskich, oraz dla integracji
europejskiej.

SMI_K1_U01,
zaliczenie na ocenę,
SMI_K1_U03,
prezentacja
SMI_K1_U04, SMI_K1_U06

U2

Student potraﬁ poruszać się w nomenklaturze unijnej
dotyczącej polityki regionalnej/spójności i funduszy
europejskich.

SMI_K1_U01,
zaliczenie na ocenę,
SMI_K1_U03,
prezentacja
SMI_K1_U04, SMI_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pogłębiania wiedzy na temat
funkcjonowania Unii Europejskiej i jej polityki
regionalnej/spójności.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Student jest gotów do podejmowania samodzielnych
interpretacji różnorakich przykładów działań
rozwojowych, wpisujących się w obszar celów polityki
spójności UE oraz ﬁnansowanych ze środków
europejskich.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Aksjologiczne, prawne i polityczne rudymenty Unii Europejskiej.

W1, W2, K1

2.

Polityka regionalna, polityka spójności, polityka strukturalna - uwarunkowania,
konteksty, praktyka, zasady.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

Polityka regionalna/spójności jako polityka publiczna; historia polityki
regionalnej/polityki spójności.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Regiony, euroregiony, NUTS-y.

W1, W2, W3, U2, K1

5.

Polska a polityka regionalna/spójnosci.

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

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny,
Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury;
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (narzędzie polityki spójności w
ramach Europejskiego Zielonego Ładu);

6.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

instrumenty inżynierii ﬁnansowej: JASPERS, JEREMIE, JESSICA;
programy związane z rozwojem współpracy terytorialnej;
instrumenty pomocy przedakcesyjnej IPA.
7.

"Logika" projektów - ćwiczenia praktyczne dot. projektów.

U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, dyskusja, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- Prezentacja indywidualna lub grupowa. - Zaliczenie
pisemne na ocenę (krótki test) w sesji egzaminacyjnej.
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Ruchy polityczne i społeczne współczesnego świata
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.5cd559fce3176.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

C2

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

C3

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

C4

Kurs ma też uświadomić możliwe relacje pomiędzy ruchami społecznymi, politycznymi a instytucjami i innymi
aktorami sceny politycznej, często warunkujące decyzje polityczne, determinujące zachowania polityczne, także
w aspekcie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna deﬁnicje i charakterystykę ruchów
politycznych i społecznych jako uczestników życia
politycznego, zarówno w aspekcie państwowym
i w stosunkach międzynarodowych; posiada wiedzę
na temat istotnych ruchów politycznych
współczesności, ich genezy i zjawisk determinujących
ich powstawanie

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2

Zna relacje między aktywnością ruchów politycznych
i społecznych a ich ideologiczną podbudową

SMI_K1_W05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ wykazać wpływ ruchów politycznych
i społecznych na procesy polityczne współczesnego
świata, wskazać różnice między ruchami politycznymi
a społecznymi oraz wskazać relacje między
aktywnością ruchów politycznych i społecznych a ich
ideologiczną podbudową.

U2

Student posiada umiejętność antycypowania pewnych
zjawisk i ruchów społecznych i politycznych, określania
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04 projekt
kierunku ich rozwoju czy też konieczności ich
modyﬁkacji.

SMI_K1_U02,
prezentacja
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student rozumie znaczenie ruchów społeczno politycznych i potraﬁ argumentować zasadność ich
istnienia

K2

Student jest gotów do analizowania roli i znaczenia
ruchów społeczno - politycznych oraz argumentowania
SMI_K1_K04
zasadności aktywności w sferze publicznej, jak również
do podjęcia takiej aktywności

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04

prezentacja

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

projektowanie

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs dostarcza wiedzy na temat wybranych ruchów społecznych i politycznej
współczesności, ich twórców i ideologów oraz wpływu i oddziaływania na kształt
współczesnego świata. Student kończący kurs posiada wiedzę o genezie oraz
przyczynach powstawania nowych ruchów politycznych, społecznych i religijnych.
Potraﬁ odnaleźć ideowe fundamenty tkwiące u źródeł danego ruchu, instytucji czy
mechanizmów politycznych oraz przedstawić ich komparatystyczną analizę.
Wiedza teoretyczna pomaga w zrozumieniu i ocenie praktycznego działania we
współczesnym świecie, zwłaszcza wobec takich wyzwań jak globalizacja,
regionalizacja, integracja, kontestacja, wzrostu tendencji separatystycznych i
nacjonalistycznych oraz radykalizujących się postaw społecznych i nastrojów
kontestacyjnych.

W1, U1, K1

2.

Ruchy społeczne a ruchy polityczne, stowarzyszenia, partie, instytucje konceptualizacja pojęć. Zagadnienia teoretyczne, możliwe wzajemne relacje,
uwarunkowania, struktura, cele i metody działania, założenia ideowe, wartości,
aspiracje polityczne.

W1, W2

3.

Wybrane ruchy polityczne o znaczeniu międzynarodowym (np.syjonizm)

W1, U1, K1

4.

Nowe ruchy społeczne

W2, U1, K2

5.

Fundamentalizmy i nowe ruchy religijne

W1, U1, K1

6.

Fenomen panruchów (np. panslawizm, panislamizm, panarabizm,
panamerykanizm)

W1, U1, K1

7.

Feminizm i ruchy na rzecz praw kobiet

W1, U1, K1

8.

Kontestacja i nowe ruchy miejskie

W1, U2, K2

9.

Ruchy pacyﬁstyczne i ekologiczne

W1, U1, K2

10.

Fenomen włoskiego faszyzmu

W1, U1, K1

11.

Ruchy populistyczne o charakterze politycznym (np.Ruch Pięciu Gwiazd)

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie prezentacji, eseju,
projektu lub kolokwium zaliczeniowego
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Edukacja polityczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.605a0bd5ad7e8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi podstawami edukacji politycznej, analiza
jej uwarunkowań ze szczególnym naciskiem na kształtowanie świadomości politycznej.

C2

Kształtowanie świadomych postaw i krytycznego myślenia na temat polityki i uczestnictwa politycznego oraz
obywatelskiego.

C3

Zapoznanie studentów z formami i źródłami edukacji politycznej podczas zajęć praktycznych i warsztatów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane
z edukacją polityczną.

SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

Student rozumie zależności pomiędzy rozumieniem
polityki a działaniem politycznym w uwarunkowaniach
instytucjonalnych liberalnej demokracji.

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ identyﬁkować postawy wobec polityki
i przeprowadzać proste badania terenowe związane
z postawami wobec polityki i norm politycznych.

SMI_K1_U01

projekt, raport

U2

Student potraﬁ analizować raporty z badań
i wyprowadzać oraz komunikować wnioski z badań.

SMI_K1_U06

projekt, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w grupie skupionej wokół
prostego projektu badawczego i aktywnego
zaangażowania w pracę grupy.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

Student jest gotów do wykorzystywania wiedzy
teoretycznej i praktycznej na rzecz kształtowania
własnej postawy politycznej i obywatelskiej.

SMI_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

badania terenowe

5

przygotowanie do zajęć

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Przygotowywanie projektów

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polityka i polityczność. Pojmowanie polityki jako „publicznej aktywności wolnych
osób”.

W1, K2

2.

Formy publicznej aktywności jednostek – zajęcia praktyczne.

W2, U1, K1

Sylabusy

175 / 346

3.

Edukacja obywatelska a edukacja polityczna.

W1, W2, U1

4.

Republikańskie wzorce edukacji politycznej i obywatelskości.

W1, K2

5.

Praktyczne kształtowanie wzorców obywatelskości: stowarzyszenia, sfera
publiczna, wspólnota lokalna, uczestnictwo polityczne, wolontariat – warsztat.

W2, U2, K2

6.

Kształtowanie świadomości politycznej jednostki-obywatela.

W2, U1

7.

Projekty studenckie: świadomość polityczna - uwarunkowania praktyczne.

U1, K1

8.

Źródła edukacji i samoedukacji politycznej: normy, partycypacja obywatelska i
polityczna, postawy wobec polityki, dostęp do informacji.

W1, W2, U1

9.

Czynniki ograniczające kształtowanie świadomości politycznej a tym samym
świadomych postaw wobec polityki.

W2, U1, U2

10.

Zaufanie i kapitał społeczny a postawy wobec polityki.

W1, W2, U1

11.

Demokracja deliberatywna jako model kształtowania świadomych postaw
politycznych.

W2, K2

12.

Lokalna reprezentacja polityczna i zaangażowanie lokalne – zajęcia praktyczne.

U2, K1

13.

Warsztat: projekty studenckie.

U1, U2, K1, K2

14.

Warsztat: projekty studenckie.

U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt,
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność obowiązkowa. Aktywny udział w zajęciach: 25%.
Przygotowanie projektu grupowego lub indywidualnego:
40% Przygotowanie raportów z zajęć
warsztatowych/praktycznych: 35%
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Theoretical and Practical Dilemmas of Contemporary Politics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.5cd5597894f68.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu przeanalizowanie wraz ze studentami najistotniejszych współczesnych problemów polityki, przed
którymi stają obecnie tak teoretycy, jak i praktycy polityczni.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna i rozumie społeczno-polityczne problemy
współczesnego świata

SMI_K1_W03

kazus, prezentacja
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W2

Student zna i rozumie teoretyczne uzasadnienia
działań politycznych.

SMI_K1_W02

kazus, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ sformułować własną analizę
wybranego zagadnienia polityczno-społecznego.

SMI_K1_U01

prezentacja

U2

Student potraﬁ dostrzegać związki przyczynowo
skutkowe politycznych zjawisk, także tych oddalonych
od siebie pod względem czasowym.

SMI_K1_U02

prezentacja

U3

Student potraﬁ ująć swoje przemyślenia
w skondensowanej formie wykazując się dyscypliną
myślenia.

SMI_K1_U03

prezentacja

SMI_K1_K04

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do napisania przykładowo opinii,
ekspertyzy na zadany temat.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

rozwiązywanie kazusów

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kryzys potęgi amerykańskiej, Kryzys Europy, Rosja a Zachód, Wzrost potęgi Chin,
Kryzys ukraiński a Rosja i Zachód, Terroryzm, Kryzys migracyjny, Zagrożenia dla
demokracji liberalnej, Bieżące zagadnienia polityczne.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uczestnictwo w zajęciach, przygotowywanie i prezentowanie analiz, udział
kazus, prezentacja w dyskusjach, udział w burzy mózgów służących rozwiązywaniu
poszczególnych kazusów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego.

Sylabusy
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Violence in international relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.605a145475c12.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest przegląd oraz zastosowanie na wybranych przypadkach teorii dotyczących przemocy
zbiorowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna typy przemocy w stosunkach międzynarodowych

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach
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W2

zna teorie tłumaczące występowanie przemocy
w stosunkach międzynarodowych

SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

W3

zna przypadki występowania różnych typów przemocy
w stosunkach międzynarodowych

SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

U1

potraﬁ wyrażać własne opinie na temat zjawisk
przemocy w stosunkach międzynarodowych, przy
jednoczesnym zachowaniu zasad obiektywności
i uczciwości w badaniach naukowych

SMI_K1_U01

aktywność na zajęciach

U2

potraﬁ wykorzystać posiadaną wiedzę o teoriach
dotyczących przemocy do analizy konkretnych zjawisk

SMI_K1_U01,
zaliczenie pisemne,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U06 aktywność na zajęciach

U3

posiada umiejętność prawidłowego stosowania
terminologii dotyczącej przemocy w stosunkach
międzynarodowych

SMI_K1_U02

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

SMI_K1_K02

aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do uznawania różnych punktów widzenia
oraz interpretacji zjawisk przemocy w stosunkach
międzynarodowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs poświęcony jest różnym rodzajom przemocy występującym w stosunkach
międzynarodowych oraz istniejącym teoretycznym wyjaśnieniom tych zjawisk.
Treści programowe obejmują taką tematykę jak: wojna, konﬂikty etniczne,
ludobójstwo, rewolucja, terroryzm, interwencja humanitarną oraz związek
pomiędzy degradacją środowiska a konﬂiktem społecznym. Przemoc w
stosunkach międzynarodowych będzie analizowana zarówno na poziomie
społeczno-strukturalnym, jak i indywidualnym, z perspektywy funkcjonalizmu,
teorii racjonalnego wyboru, mikro- i makro-podejść oraz teorii krytycznej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, aktywność na zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność (min. 51%) i aktywność na zajęciach
oraz zaliczenie pisemne
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Современный мир: вызовы и проблемы
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.605a14b3a5581.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami i uwarunkowaniami wpływającymi
na międzynarodowy porządek współczesnego świata, a także jego wyzwania i problemy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

problematykę nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie
i stosunków międzynarodowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W05

zaliczenie
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W2

problematykę uwarunkowań i czynników
kształtujących stosunki międzynarodowe, a także
wyzwań i problemów współczesnego świata

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W04

zaliczenie

W3

problematykę porządku międzynarodowego
współczesnego świata, a także jego wyzwań
i problemów

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

interpretować i analizować najważniejsze procesy
związane ze współczesnym porządkiem
międzynarodowym, a także wyzwaniami i problemami
współczesnego świata

SMI_K1_U01, SMI_K1_U03 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnego rozwoju w zakresie różnych form
aktywności społecznych w odniesieniu
do współczesnego porządku międzynarodowego,
a także wyzwań i problemów współczesnego świata

SMI_K1_K03

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Uwarunkowania porządku międzynarodowego i bezpieczeństwa współczesnego
świata. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa mocarstw światowych. Globalny
układ sił i sytuacja geopolityczna na świecie. Konﬂikty i zagrożenia
bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Instytucjonalizacja współczesnych
stosunków międzynarodowych i procesów bezpieczeństwa. Bieżące
uwarunkowania i procesy na arenie międzynarodowej w perspektywie wyzwań i
problemów współczesnego świata.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie treści zajęć oraz zaleconej literatury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Komunikatywna znajomość języka rosyjskiego.

Sylabusy
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Asia-Paciﬁc in World Politics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.5cd559fb89fce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This is an introductory course aiming at providing students with basic knowledge of the international relations of
Asia and the Paciﬁc, including theoretical background, determinants of the problem: introduction to geography,
demography, socio-cultural, economic and strategic situation of the region. The role of the PRC, Japan, Korean
Peninsula, Southeast Asia and the United States, as well as regional organizations will be discussed.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

basic issues of international relations in the AsiaPaciﬁc region, as well as their theoretical background

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

IR participants and current events in the Asia-Paciﬁc
Region

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W3

political, social and economic processes determining
international relations in the region

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

do basic research, critically analyze and synthesize
information

SMI_K1_U01,
zaliczenie na ocenę
SMI_K1_U02, SMI_K1_U06

U2

discuss regional issues based on research

SMI_K1_U02,
zaliczenie na ocenę
SMI_K1_U03, SMI_K1_U06

U3

present knowledge based opinions, exchange them,
defend his thesis during discussion

SMI_K1_U02,
zaliczenie na ocenę
SMI_K1_U03, SMI_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

debate his opinions during classes understanding
diﬀerences in worldviews

SMI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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This is an introductory course aiming at providing students with basic knowledge
of the international relations of Asia and the Paciﬁc, including theoretical
background, determinants of the problem: introduction to geography,
demography, socio-cultural, economic and strategic situation of the region. The
role of the PRC, Japan, Korean Peninsula, Southeast Asia and the United States, as
well as regional organizations will be discussed (content of the course is divided
into lectures and readings for students).
1. Theoretical background.
2. Overview of the history of the region.
3. Political systems in the Asia-Paciﬁc.
4. Geography and geopolitics of the region.
5. Demography of the Asia-Paciﬁc.
6. Socio-cultural characteristic of the region.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

1.
7. Religions of the Asia-Paciﬁc.
8. Economic situation in the Asia-Paciﬁc.
9. Regional economic integration.
10. Outline of the strategic situation.
11. The People’s Republic of China – a rising power of the region.
12. Role of Japan in regional policy since 1945.
13. Korean Peninsula – rising threat and chances for uniﬁcation.
14. United States as crucial factor of regional interactions.
15. Secondary powers of the region – India, European Union, Australia and Russia.
16. Regional organizations 1 (APEC, ASEAN, APT, EAS, ARF, ASEM, SAARC, SCO).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, 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

Sylabusy
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Academic English
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1140.5cac67db1406e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specjalistycznym słownictwem języka angielskiego oraz nauka
umiejętności posługiwania się językiem angielskim w kontekstach akademickich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

słownictwo umożliwiające opisywanie zjawisk
politycznych

SMI_K1_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

specjalistyczne słownictwo z zakresu nauk
politycznych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem angielskim właściwym dla
nauk o polityce

SMI_K1_U01, SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę

U2

dyskutować o ważnych zagadnieniach politycznych,
społecznych i kulturowych współczesnego świata

SMI_K1_U03

U3

czytać ze zrozumieniem oraz interpretować wybrane
informacje na temat zjawisk politycznych

SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania w języku angielskim dyskusji
o zjawiskach politycznych

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Niezbędna terminologia z zakresu nauk politycznych w języku angielskim

W1, W2, U1, K1

2.

Analiza tekstów naukowych i publicystycznych w języku angielskim

W2, U2, U3, K1

3.

Sztuka pisania tekstów naukowych w języku angielski

W2, U1, K1

4.

Sztuka przygotowywania prezentacji w języku angielskim

U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obowiązkowy udział w zajęciach; aktywny udział w zajęciach -znajomość
wymaganych tekstów; kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+

Sylabusy
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Analiza polityki zagranicznej – aspekty teoretyczne i praktyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIDWS.180.5cd559fb67e7d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności analizy bieżącej polityki zagranicznej państw z poziomu
czynników wewnętrznych (krajowych) danego państwa. Kurs zaprojektowano w ten sposób, aby po dwóch
zajęciach wprowadzających każdym kolejnym zajęciom towarzyszył tekst dotyczący konkretnej teorii oraz tekst
dotyczący konkretnego studium przypadku zastosowania danej teorii. Kurs stawia więc sobie za zadanie
wprowadzenie studentów do subdyscypliny nauki o stosunkach międzynarodowych określanej nazwą analiza
polityki zagranicznej (ang. Foreign Policy Analysis, FPA).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe zagadnienia z zakresu analizy polityki
zagranicznej

SMI_K1_W01

zaliczenie ustne

W2

podstawowe informacje nt. ewolucji analizy polityki
zagranicznej oraz jej poszczególnych aktorów

SMI_K1_W05

zaliczenie ustne

W3

procesy polityczne, które determinują funkcjonowanie
polityki zagranicznej

SMI_K1_W02

zaliczenie ustne, projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować i prognozować wydarzenia i procesy
w zakresie polityki zagranicznej

SMI_K1_U03

projekt

U2

wyszukiwać informacje, krytycznie je analizować
i syntetyzować

SMI_K1_U02

projekt

U3

prezentować poglądy w obszarze analizy polityki
zagranicznej

SMI_K1_U04

projekt

SMI_K1_K02

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny zgłaszanych postulatów w zakresie
polityki zagranicznej w debacie publicznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

45

przygotowanie raportu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia rozwoju analizy polityki zagranicznej (FPA); model racjonalnego
podejmowania decyzji i jego krytyka; psychologia polityczna a podejmowanie
decyzji; decydowanie na poziomie instytucji państwowych; decydowanie z
udziałem czynników społecznych; behawioralne teorie stosunków
międzynarodowych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy

193 / 346

Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest udział w dyskusjach prowadzonych w
zaliczenie ustne, projekt trakcie zajęć, zrealizowanie krótkiego zespołowego zadania
analitycznego, a także zdanie ustnego zaliczenia.

194 / 346

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIBMdS.180.6053e872d6997.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie słuchaczów z założeniami i realizacją Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii
Europejskiej, a także jej osiągnięciami i niepowodzeniami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady i praktykę funkcjonowania Wspólnej Polityki
Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE

SMI_K1_W02

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać analizy genezy, zasad funkcjonowania oraz
skutków Wspólnej Polityki Zagranicznej
i Bezpieczeństwa UE dla stosunków
międzynarodowych

SMI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

planować rozwój indywidualnej kariery w strukturach
WPZiB UE

SMI_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do opracowywania i realizowania projektów z zakresu
funkcjonowania i działalności WPZiB UE

SMI_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy, przyswajania
i analizowania nowych wiadomości i procesów
z zakresu WPZiB UE

SMI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
76

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

WPZiB z punktu widzenia najważniejszych teorii stosunków międzynarodowych

W1, U1, K1, K2

2.

Podstawy formalno-prawne oraz cechy specyﬁczne WPZiB

W1, U1, K1, K2

3.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych i inne kluczowe organy WPZiB. Warunki
zatrudniania i pracy w organach WPZiB

W1, U1, U2, K1, K2

4.

Proces podejmowania decyzji w ramach WPZiB

W1, U1, K1, K2

5.

Stosowanie środków ograniczających (sankcji) w ramach WPZiB: analiza
przypadków Rosji, Białorusi, organizacji terrorystycznych i państw afrykańskich

W1, U1, K1, K2

6.

Zjawisko europeizacji ad intra i ad extra w ramach WPZiB

U1, K1, K2

Sylabusy
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7.

Wybrane misje wojskowe WPZiB

W1, U1, U2, K1, K2

8.

Wybrane misje cywilne WPZiB

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny lub ustny (student wybiera formę egzaminu). Egzamin
pisemny ma formę testu składającego się 20 pytań jednokrotnego
zaliczenie na ocenę
wyboru. Egzamin ustny polega na zadaniu 5 pytań ogólnych z
możliwością pytań szczegółowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Protokół dyplomatyczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIDWS.180.5cd42cd1a229b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

zapoznanie studentów z podstawowymi elementami tzw. proceduralnego/ formalnego aspektu stosunków
dyplomatycznych i konsularnych a także w zakresie uczestnictwa w sensu largo międzynarodowych kontaktach
profesjonalnych,

C2

przekazanie wiedzy z zakresu korespondencji w stosunkach międzynarodowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

pojęcie protokołu dyplomatycznego i jego zadania,
podstawowe zasady etykiety i savoir-vivre'u,
zorganizować oﬁcjalną ceremonię charakterze
publicznym, zasady korespondencji urzędowej

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
kazus, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

prowadzić oﬁcjalną korespondencję w kraju
i stosunkach międzynarodowych, przygotować
program oﬁcjalnej wizyty, przygotować projekty
wystąpień oﬁcjalnych, zorganizować profesjonalna
konferencję krajową i międzynarodową, zastosować
się do reguł zachowania stosownie do klasycznych
zasad protokołu dyplomatycznego

SMI_K1_U01,
zaliczenie na ocenę,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U07 kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podjęcia pracy przy organizacji oﬁcjalnych spotkań
międzynarodowych, sporządzania stosownych pism
i prowadzenia korespondencji, właściwie się zachować
w odmiennym kulturowo środowisku
międzynarodowym, posiada odpowiednią wiedzę
do przystąpienia do egzaminu na aplikację
dyplomatyczno-konsularną

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02, SMI_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
kazus

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza dokumentów programowych

10

analiza problemu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

analiza badań i sprawozdań

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Protokół dyplomatyczny - pojęcie, zadania, organizacja.
2.Ceremonie oﬁcjalne i państwowe - organizacja i przebieg.
3.Etykieta i zasady savoir-vivre.
4.Zasady precedencji w prawie dyplomatycznym i konsularnym a precedencja w
prawie krajowym wybranych państw.
5.Zasady używania tytułów w korespondencji i w rozmowie oﬁcjalnej.
6. Specyﬁczne reguły protokołu dyplomatycznego w bilateralnych stosunkach
między państwami i w organizacjach międzynarodowych.
7. Korespondencja w stosunkach dyplomatycznych i konsularnych
8. Korespondencja urzędowa w państwie przyjmującym.
9.Organizacja oﬁcjalnej wizyty.
10. Organizacja oﬁcjalnych rokowań międzynarodowych.
11. Organizacja oﬁcjalnych przyjęć.
12. Zasady doboru ubioru wg. reguł protokołu dyplomatycznego.
13. Język w dyplomacji.( urzędowe języki w ONZ i w UE)
14.Podstawowe zasady przy tłumaczeniu dokumentów i przy tłumaczeniu
symultanicznym.
15. Specyﬁczne zasady protokolarne w wybranych państwach.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, kazus, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
rozwiązanie kazusu, aktywne uczestnictwo w zajęciach,
samodzielne opracowanie dokumentu dyplomatycznego

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowe wiadomości ze stosunków międzynarodowych politycznych i prawa międzynarodowego publicznego

Sylabusy
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Międzynarodowe stosunki militarne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIBMdS.180.5cd5596d3a806.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej polityczno-militarnych uwarunkowań bezpieczeństwa
w wymiarze narodowym i międzynarodowym

C2

Utrwalenie i poszerzenie terminologii stosowanej w naukach o bezpieczeństwie

C3

Utrwalenie i rozwój umiejętności właściwego wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o
bezpieczeństwie w analizie i interpretacji problemów w obszarze bezpieczeństwa militarnego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

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
wojskowych oraz sposobach ich wykorzystania
we współczesnych stosunkach międzynarodowych

SMI_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

Posiada wiedzę na temat instytucji i struktur, a także
norm i reguł organizacyjnych kształtujących
współczesne międzynarodowe stosunki militarne

SMI_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność obserwowania i interpretacji
współczesnych zjawisk związanych z militarnymi
aspektami stosunków międzynarodowych

SMI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

Ma umiejętność analizowania ról i zachowań aktorów
narodowych i międzynarodowych

SMI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

Posiada podstawową umiejętność rozumienia
i analizowania mechanizmów interwencji, reagowania
kryzysowego i stabilizacji w wymiarze
międzynarodowym

SMI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

K1

Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy
i umiejętności w zakresie międzynarodowych
stosunków militarnych do działania w zespole
i uczestniczenia w procesach decyzyjnych,
przewidując skutki tych decyzji

SMI_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

Potraﬁ uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę
i umiejętności dotyczące międzynarodowego wymiaru
stosunków wojskowych w dalszych etapach
kształcenia

SMI_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Miejsce stosunków militarnych w obszarze stosunków międzynarodowych:
problematyka siły i przemocy w stosunkach międzynarodowych; umiejscowienie
międzynarodowych stosunków militarnych w kontekście pokrewnych dyscyplin i
subdyscyplin (studia strategiczne, nauka o stosunkach międzynarodowych, nauki
o wojskowości)

W1, U2, K1

2.

Mechanizmy, metody i formy stosunków wojskowych: Podmioty
międzynarodowych stosunków militarnych; formy międzynarodowych stosunków
militarnych; metody stosowane przez państwa i organizacje w stosunkach
militarnych; mechanizmy międzynarodowych stosunków militarnych

W1, U3, K2

3.

Ewolucja współpracy wojskowej na tle głównych konﬂiktów i sporów XX i XXI
wieku: Liga Narodów jako prekursor zbiorowego systemu bezpieczeństwa;
powszechny system bezpieczeństwa w ramach ONZ; ewolucja ONZ po zimnej
wojnie

W1, U2, K1

4.

Regionalny i globalny wymiar międzynarodowych stosunków militarnych: Globalny
wymiar międzynarodowych stosunków militarnych; regionalny wymiar
W2, U2, K1
międzynarodowych stosunków militarnych; relacje między globalnym a
regionalnym wymiarem międzynarodowych stosunków militarnych

5.

Instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków militarnych: tworzenie
organizacji bezpieczeństwa regionalnego po II wojnie światowej; charakterystyka
działalności paktów polityczno-wojskowych (ANZUS, SEATO, CENTO, NATO, UE);
Rola i zasady działania NATO i UE w okresie pozimnowojennym

W1, U1, K1

6.

Mechanizmy interwencji, reagowania kryzysowego i stabilizacji: Typologia działań
interwencyjnych, kryzysowych i stabilizacyjnych; typologia i przykłady operacji
pokojowych ONZ; zasady prowadzenia operacji pokojowych ONZ; operacje
pokojowe UE i ich przykłady

W2, U2, K1

7.

Dyplomacja i protokół wojskowy: Formy dyplomacji wojskowej; rodzaje misji
wojskowych; zadania attaché obrony

W1, U2, K1

8.

Zarządzanie informacją: model zarządzania informacją; zarządzanie informacją w
NATO; cyberbezpieczeństwo

W2, U2, K1

9.

Wyścig zbrojeń; deﬁnicja wyścigu zbrojeń; czynniki stymulujące wyścig zbrojeń;
dynamika wyścigu zbrojeń na przykładzie broni nuklearnej

W1, U1, K1

10.

Proliferacja broni masowego zniszczenia: problem proliferacji BMZ; ograniczenia
proliferacji broni chemicznej i biologicznej

W1, U2, K1

11.

Proces rozbrojeniowy w epoce pozimnowojennej: deﬁnicja rozbrojenia;
podstawowe pojęcia w ramach kontroli zbrojeń; podstawowe porozumienia
rozbrojeniowe epoki pozimnowojennej (proces START; traktat CFE i konferencje
przeglądowe; układ INF; inicjatywy nieformalne)

W1, U1, K1

12.

Wojskowe środki budowy zaufania – deﬁnicja środków budowy zaufania i
bezpieczeństwa; rodzaje i formy środków budowy zaufania i bezpieczeństwa; trzy
ﬁlary systemu środków budowy zaufania i bezpieczeństwa (proces KBWE/OBWE i
Dokument Wiedeński; rozbudowany system weryﬁkacji i kontroli na podstawie
postanowień Traktatu CFE; Traktat o otwartych przestworzach)

W2, U2, K1

13.

Międzynarodowy handel bronią i transfer technologii wojskowych: deﬁnicja handlu
bronią; czynniki stymulujące międzynarodowy handel bronią; wielkość i
geograﬁczny rozkład wydatków na zbrojenia; statystyki międzynarodowego
handlu bronią; ograniczenia i regulacje międzynarodowego handlu bronią i
transferu technologii wojskowych)

W1, U2, K1

14.

Wyzwania w dziedzinie międzynarodowych stosunków militarnych w XXI wieku:
problem instytucjonalizacji współpracy wojskowej; rosnąca rola aktorów
pozapaństwowych; zagrożenie terroryzmem międzynarodowym; prywatyzacja
współpracy militarnej w stosunkach międzynarodowych

W1, U1, K2
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Perspektywy w dziedzinie międzynarodowych stosunków militarnych w XXI wieku:
ewolucja norm współżycia międzynarodowego; instytucjonalizacja współpracy
wojskowej; rosnąca rola aktorów pozapaństwowych; zagrożenie terroryzmem
międzynarodowym; prywatyzacja współpracy militarnej, sposoby i narzędzia
reagowania i stabilizowania sytuacji konﬂiktowych w stosunkach
międzynarodowych

15.

W1, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie obejmuje całość treści merytorycznych przedmiotu, na które
składają się: treści przekazywane podczas wykładów, wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania literatury przedmiotu
zaliczenie na ocenę (obowiązkowej i dodatkowej). Wymogiem dopuszczenia do zaliczenia jest
wysoka frekwencja i wykonanie prezentacji multimedialnej. Zaliczenie
składa się z pisemnego testu odpowiedzi na pytania otwarte, równych co
do punktacji, przeprowadzonego w formie zdalnej lub stacjonarnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
student zna terminologię stosowaną w naukach o bezpieczeństwie
student ma podstawową wiedzę na temat historycznych, politycznych, społecznych i militarnych uwarunkowań i
ewolucji bezpieczeństwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym
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Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.180.5cc03454a3f20.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

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

C1

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej obszaru międzynarodowych stosunków
gospodarczych, w tym kwestii historycznych dotyczących rozwoju gospodarki światowej po 1945 roku,
teoretycznych ujęć w ekonomii międzynarodowej, międzynarodowych stosunków handlowych, walutowych,
ﬁnansowych oraz podstawowych międzynarodowych instytucji gospodarczych. Dodatkowo omówione będą
kwestie integracji regionalnej, korporacji transnarodowych oraz rozwoju międzynarodowego. Studenci zdobędą
umiejętności pozyskiwania i analizy danych. Zagadnienia zostały podzielone pomiędzy wykład i ćwiczenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

istotę i swoistość międzynarodowych stosunków
gospodarczych jako części stosunków
międzynarodowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

W2

główne podejścia w badaniu międzynarodowych
stosunków gospodarczych i potraﬁ wymienić
podstawowe różnice między nimi

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

W3

ewolucję gospodarki światowej, w szczególności
procesów globalizacji oraz współczesnych przemian
w układzie sił w gospodarce światowej

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

docierać do danych statystycznych, historycznych
i współczesnych, i je właściwie interpretować

SMI_K1_U01,
zaliczenie ustne, projekt,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 prezentacja

U2

docierać i korzystać z publikacji w prasie
i czasopismach naukowych, polskich i zagranicznych,
niezbędnych dla śledzenia zachodzących współcześnie
zmian

SMI_K1_U02,
zaliczenie ustne, projekt,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04 prezentacja

U3

w ramach prowadzonych dyskusji przedstawiać
poglądy na wybrane tematy dotyczące
międzynarodowych stosunków gospodarczych

SMI_K1_U04, SMI_K1_U06

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

SMI_K1_K01, SMI_K1_K02

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

we współdziałaniu z grupą opracowywać analizy
wybranych zjawisk i procesów mających miejsce
współcześnie w międzynarodowych stosunkach
gospodarczych w ich odniesieniu do bieżących zmian
w społeczeństwie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie referatu

20

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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WYKŁAD:
1. Wprowadzenie do gospodarki światowej i podstawowe pojęcia.
2. Rozwój gospodarki światowej do XXI wieku.
3. Teorie MSG (merkantylizm, liberalizm, strukturalizm, teorie krytyczne).
4. Teorie handlu międzynarodowego.
5. Międzynarodowe struktury produkcji i handlu.
6. Międzynarodowe organizacje gospodarcze.
7. Międzynarodowe struktury ﬁnansowe i kryzysy ﬁnansowe.
8. Teoretyczne aspekty integracji gospodarczej.
9. Regionalna integracja gospodarcza, regionalne ugrupowania gospodarcze w świecie.
10. Rola GATT i WTO dla liberalizacji handlu (symulacja).
ĆWICZENIA:
Plan zajęć
1. Współczesna gospodarka światowa
- tekst: Współczesna gospodarka światowa - istota i struktura, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 1, ss. 17-38),
- warsztat: źródła danych makroekonomicznych (wyszukiwanie informacji i ich graﬁczna prezentacja ).
2. Międzynarodowy handel towarami i usługami
- tekst: Międzynarodowy handel towarowy, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 2, ss. 39-68).
- tekst: Międzynarodowy handel usługami, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 4, ss. 84-93).
- warsztat cd.: źródła danych makroekonomicznych (wyszukiwanie informacji i ich graﬁczna prezentacja ).
3. Polityka handlowa: cło oraz pozostałe narzędzia polityki handlowej
- tekst: Cło, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Budnikowski Adam, (rozdz. 8, ss. 167-189
- referat 1: na podstawie Bariery pozataryfowe, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Budnikowski Adam, (rozdz. 9, ss. 189-215) oraz Narzędzia polityki handlowej, [w:]
Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice (rozdz. 8, ss. 269-306)
4. Wolny handel a protekcjonizm – debata
- tekst: Ekonomia polityczna i polityka handlowa , [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice (rozdz. 9, ss. 307-362)
- tekst: Wolny handel a protekcjonizm, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Budnikowski Adam, (rozdz. 10, ss. 217-235).
- referat 2: bloki handlowe na świecie i kontrowersje związane z umowami o wolnym handlu: CETA, TTIP, TPP – system sądów inwestycyjnych ISDS/ICS, bariery pozataryfowe NTBs
(źródła we własnym zakresie)
5. Dochód narodowy / bilans płatniczy
1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

- tekst: Rachunki dochodu narodowego - bilans płatniczy, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 12, ss. 3-44).
- tekst: Bilans płatniczy i problem jego równowagi, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 13, ss. 242-259).
- referat 3: Analiza bilansu płatniczego Polski – przedstawienie, struktura, wnioski, konsekwencje, problemy (źródła we własnym zakresie)
6. Kurs walutowy i rynek walutowy
- tekst: Kurs walutowy i międzynarodowy rynek walutowy, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 11, ss. 199-212).
- tekst: Automatyczny mechanizm dostosowawczy oraz Polityka dostosowawcza, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Budnikowski Adam, (rozdz. 14 i 15, ss. 314-360).
- referat 4: na podstawie Kursy walutowe i rynek walutowy, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 13, ss. 45-86) oraz Pieniądz, stopy procentowe i
kursy walutowe, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 14, ss. 87-124) .
7. Międzynarodowy system walutowy
- tekst: Przeobrażenia współczesnego międzynarodowego systemu walutowego, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 12, ss.
213-241).
- referat 5: na podstawie Międzynarodowy system walutowy 1870-1973, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 18, ss. 299-340) oraz Polityka
makroekonomiczna i jej koordynacja w warunkach płynnych kursów walutowych, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 19, ss. 341-382)
8. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji
- tekst: Międzynarodowe przepływy czynników kapitałowe, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 7, ss. 131-154).
- tekst: Migracja zasobów pracy w skali międzynarodowej, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 8, ss. 155-173).
- referat 6: World Investment Report 2017. Investment and the Digital Economy, New York-Geneva, UNCTAD 2017 – rozdz. IV (Investment and the Digital Economy str. 155-214)
- referat 7: Sovereign Wealth Funds, nowi gracze na rynkach światowych (źródła we własnym zakresie).
9. Integracja gospodarcza.
- tekst: Międzynarodowa integracja gospodarcza i jej znaczenie dla gospodarki światowej, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz.
15, ss. 277-296).
- referat 8: NAFTA, APEC, pozostałe ugrupowania gospodarcze na świecie
- referat 9: EURO (wspólna waluta )
10. Kryzysy ﬁnansowe.
- tekst: Kryzysy walutowe i ﬁnansowe w gospodarce światowej, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 14, ss. 260-276)
- tekst : Globalny rynek kapitałowy: działanie i problemy polityki[w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 21, ss. 421-464)
- do przygotowania we własnym zakresie materiały (artykuł prasowy) dotyczący kryzysu zadłużeniowego w UE (kryzys w streﬁe euro, zarządzanie kryzysem, zadłużenie państwa )
11. Państwa rozwijające się (problemy wzrostu gospodarczego).
- tekst: Kraje rozwijające się: wzrost, kryzys, reformy, [w:] Ekonomia międzynarodowa, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, (rozdz. 22, ss. 465-516)
- referat 10: przykłady sukcesów gospodarczych w wybranych państwach świata (materiały i przykłady we własnym zakresie )
12. Globalizacja gospodarcza.
- tekst: Globalizacja we współczesnej gospodarce światowej i jej skutki, [w:] Międzynarodowe stosunku gospodarcze, [red.] Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski (rozdz. 16, ss. 297-310 )

Sylabusy

208 / 346

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny,
projekt

OCENA KOŃCOWA JEST SUMĄ OCEN Z WYKŁADU, ĆWICZEŃ ORAZ
SYMULACJI WTO 1. EGZAMIN PISEMNY –w oparciu o materiał z
wykładów oraz podręczników obowiązkowych – do zdobycia 60
punktów (5 pytań otwartych, 12 punktów za pytanie) 2. SYMULACJA
WTO – do zdobycia 15 punktów (10 punktów za przygotowanie w
formie pisemnej stanowiska negocjacyjnego, 5 punktów za aktywny
udział w symulacji)

zaliczenie ustne,
projekt, prezentacja

3. ĆWICZENIA: - punktów do zdobycia: 25 pkt, - obecność punkty: po
0,5 pkt - aktywność / dyskusja: od 0 pkt / 0,5 pkt / 1,0 pkt, - brak
przeczytanego tekstu na zajęcia: - 1,0 pkt, - referat: 0 pkt do 8,0 pkt
(do wygłoszenia na zajęciach ok. 25-30 min., max. 10 stron tekstu –
1800 znaków na stronę), do referatu zgłaszają się max. dwie osoby referat umieszczony na skrzynce e-mail dzień przed zajęciami, referat
po terminie (-1,0 pkt) - referat oddawany w formie pisemnej (plik w
formacie .doc, .docx, .rtf, .odt) do przesłania na skrzynkę e-mail,
schemat referatu: imię i nazwisko, rok i kierunek, tytuł, bibliograﬁa,
treść - ocenie w referacie podlega: merytoryczny wybór
tekstu/tekstów, objętość i skala trudności wybranego tekstu/tekstów,
forma przedstawienia (prezentacja, interakcja z grupą, styl prezentacji
materiału, zaangażowanie, ilość i trafność przekazanej treści podczas
referatu), jakość referatu w formie pisemnej - zajęcia: dyskusja nad
tekstem (50-60 min), wygłoszenie referatu (max. 30 min)

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Geograﬁa polityczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.180.5cb589a9d8243.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zaznajomienie ze zbiorem zagadnień, na który składają się elementy geograﬁi politycznej oraz geopolityki
tradycyjnej i ponowoczesnej właściwe dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe(uwzględnienie tradycji
oraz specyﬁki relacji międzynarodowych w XX i XXI w.)

C2

Przekazanie wiedzy z geograﬁi politycznej odnośnie analizy rzeczywistości na poziomie makro - system
międzynarodowy, mezo - perspektywa regionalna, oraz mikro - kontekst lokalny

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna genezę geograﬁi politycznej,główne podejścia
badawcze oraz miejsce wśród innych nauk
społecznych

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny

W2

Wie czym jest geopolityka, rozumie jej znaczenie dla
interpretacji zjawisk społeczno – politycznych
w kontekście czasoprzestrzennym

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Analizuje bieżącą politykę państw, organizacji
międzynarodowych, gospodarczych, pozarządowych
oraz działania ruchów społecznych i społeczności
w oparciu o metody właściwe dla wiadomej dyscypliny
naukowej

SMI_K1_U01,
egzamin pisemny
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

U2

Swobodnie posługuje się terminologią geograﬁi
politycznej w odniesieniu do zjawisk politycznych oraz
społeczno - ekonomicznych

SMI_K1_U01,
egzamin pisemny
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Identyﬁkuje podstawowe problemy polityczne
i społeczno - ekonomiczne w kontekście regionalnym
i globalnym,dokonuje ich gradacji oraz tworzy zbiór
proponowanych rozwiązań

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

analiza badań i sprawozdań

30

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot geograﬁi politycznej: początki i kierunki rozwoju geograﬁi politycznej.
Metodologia. Przedmiot, zakres i cele badawcze geograﬁi politycznej. Geograﬁa
polityczna a inne gałęzie nauki, w tym geograﬁa ekonomiczna i społeczna

W1, W2

2.

Geograﬁa polityczna a geopolityka: pojęcie geopolityki i jej wpływ na rozwój
geograﬁi politycznej. Interpretacja zjawisk i procesów politycznych w odniesieniu
do przestrzeni geograﬁcznej.

W1, W2

Sylabusy
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3.

Prezentacja głównych teorii geopolitycznych (m.in. F. Ratzel, R, Kjellen,
K.Haushofer, A.T. Mahan, H. Mackinder, N. Spykman, A. Seversky, S. Cohen).

U1, U2

4.

Wybrane współczesne koncepcje geopolityczne/geoekonomiczne/geokulturowe np.:I.Wallerstein; A. Negri, M. Hardt; S. Huntington

U1, U2

5.

Mapa geopolityczna współczesnego świata: państwa i terytoria; politycznogospodarczy podział świata; kwestia podziałów kulturowo - ekonomicznych

U1, U2

6.

Geograﬁczno-polityczne cechy państw - morfologia państwa (m.in. terytoria
państwowe, obszary i granice państwa, stolica, nazwy i symbole państwa)

U1, U2

7.

Ustrojowe formy państwa (monarchia, republika; system prezydencki,
parlamentarno-gabinetowy, mieszany; państwo unitarne, federacja). Reżim
demokratyczny i niedemokratyczny. Społeczno - ekonomiczne formy państwa.

U1, U2

8.

Organizacje międzynarodowe - ONZ, organizacje gospodarcze, wojskowopolityczne, ważniejsze organizacje regionalne. Międzynarodowe organizacje
pozarządowe. Pojęcie społeczności międzynarodowej.

U1, U2

9.

Pojęcie narodu. Mniejszości narodowe i etniczne. Migracje - uwarunkowania i
konsekwencje.

U1, U2

10.

Geograﬁa orientacji politycznych. Współczesne ideologie polityczne.

U1, U2

11.

Globalizm, globalizacja, globalistyka: charakter, dynamika, cechy konstytutywne

U1, U2

12.

Geograﬁa globalnych problemów: hierarchia, dynamika zmian; Problemy
żywnościowe świata; zasoby wodne i surowcowe - ich rozmieszczenie. Zadłużenie
międzynarodowe. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego - polityka
energetyczna . Konﬂikty i zagrożenia: problem broni masowego rażenia;
terroryzm międzynarodowy; fundamentalizm; rozwój technologii.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin obejmujący wszystkie treści merytoryczne modułu, na które
składają się: treści przekazywane podczas wykładów, wiedza uzyskana
poprzez samodzielne studiowanie tekstów z zakresu treści
przedmiotowych oraz analiza materiałów kartograﬁcznych. Test
egzaminacyjny składa się z trzech części (test wyboru, test uzupełnień,
miniesej problemowy). Egzamin przeprowadzany jest w zależności od
obiektywnych warunków w formie bezpośredniej lub zdalnej (MS Forms)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna znajomość geograﬁi światowej i regionalnej oraz historii relacji międzynarodowych po II w. św.

Sylabusy
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Instytucje Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.180.5cd559fc65c10.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem prowadzonych zajęć jest pogłębienie wiedzy słuchaczy na temat zasad funkcjonowania instytucji
i organów Unii Europejskiej, ich struktury, składu, kompetencji, a także procedur podejmowania decyzji, w tym
ich udziału w procesie legislacyjnym w UE

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna i rozumie tematykę dotyczącą uczestników
stosunków międzynarodowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W07

egzamin pisemny

W2

Zna i rozumie problematykę systemów normatywnych
i wartościujących mających wpływ na kształt
stosunków międzynarodowych

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny

W3

Zna i rozumie podstawy systemu prawnego Unii
Europejskiej

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ śledzić bieżące wydarzenia z zakresu
stosunków międzynarodowych i omawiać je publicznie

SMI_K1_U02,
egzamin pisemny
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

U2

Korzystać z umiejętności językowych,
uwzględniających terminologię dotyczącą stosunków
międzynarodowych, zgodnie z wymogami określonymi
dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

SMI_K1_U06

U3

Przygotować proste prace pisemne i wystąpienia ustne
dotyczące problematyki stosunków
SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 egzamin pisemny
międzynarodowych

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do prezentowania poglądów związanych
z problematyką stosunków międzynarodowych
w ramach prowadzonych dyskusji

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do egzaminu

35

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Katalog instytucji i organów UE oraz ich charakter prawny (art. 13 ust. 1 i 4 TUE).
Zasady określające system instytucjonalny: zasada równowagi instytucjonalnej
(art. 13 ust. 2 TUE), zasada lojalnej współpracy międzyinstytucjonalnej (art. 13
ust. 2 TUE), zasad autonomii kompetencyjnej (art. 13 ust. 2 TUE), zasada ram
instytucjonalnych (art. 13 ust. 1 TUE). Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

W1, W2, W3, U1, U3, K1

2.

Parlament Europejski – struktura, skład, kompetencje, podejmowanie decyzji i
proces legislacyjny

W1, W2, W3, U2, U3, K1

3.

Komisja Europejska - struktura, skład, kompetencje, podejmowanie decyzji i
proces legislacyjny

W1, W2, W3, U1, U3, K1

4.

Rada Europejska – struktura, skład, kompetencje i podejmowanie decyzji

W1, W2, W3, U1, U3, K1

5.

Rada Unii Europejskiej - struktura, skład, kompetencje, podejmowanie decyzji i
proces legislacyjny

W1, W2, W3, U1, U3, K1

6.

Trybunał Sprawiedliwości UE, Sąd, Sąd do spraw Służby Publicznej – struktura,
skład, kompetencje oraz rola orzecznictwa w procesie integracji prawnej w
ramach UE

W1, W2, W3, U1, U3, K1

7.

Trybunał Obrachunkowy – struktura, skład, kompetencje i podejmowanie decyzji

W1, W2, W3, U1, U3, K1

8.

Komitet Ekonomiczno-Społeczny – struktura, skład, kompetencje, podejmowanie
decyzji oraz udział w procesie legislacyjnym

W1, W3, U1, U3, K1

9.

Komitet Regionów – struktura, skład, kompetencje, podejmowanie decyzji oraz
udział w procesie legislacyjnym

W2, W3, U1, U2, U3, K1

10.

Instytucje oraz organy strefy euro - struktura, skład, kompetencje, podejmowanie
decyzji oraz udział procesie legislacyjnym

W1, W3, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin testowy, pytania testowe otwarte, pytania testowe
jednokrotnego wyboru, pytania testowe wielokrotnego wyboru
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Inicjatywy i projekty transgraniczne w Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.180.5cd55a02db2fa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Ukazanie roli i znaczenia współpracy transgranicznej na gruncie integracji europejskiej.

C2

Przedstawienie pozycji współpracy transgranicznej na gruncie polityki regionalnej/spójności Unii Europejskiej.

C3

Praktyczne zobrazowanie różnorodności potrzeb, które są zaspokajane dzięki różnorakim inicjatywom i projektom
w ramach współpracy transgranicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie zasady, mechanizmy, struktury
i przejawy współpracy transgranicznej w obrębie Unii
Europejskiej.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie podstawy polityki
regionalnej/spójności Unii Europejskiej i rozpoznaje
miejsce współpracy transgranicznej na jej gruncie oraz
znaczenie tej współpracy dla integracji europejskiej.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ identyﬁkować, analizować i objaśniać
przejawy współpracy transgranicznej w obrębie Unii
Europejskiej.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
zaliczenie na ocenę
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

U2

Student potraﬁ samodzielnie gromadzić informacje
niezbędne zarówno do analizy przykładów współpracy
transgranicznej, jak i do samodzielnego
opracowywania koncepcji inicjatyw i projektów
transgranicznych.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
prezentacja
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

U3

Student potraﬁ prezentować informacje oraz opinie
i interpretacje naukowe dotyczące wybranych
aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej, jej polityk,
i państw członkowskich.

SMI_K1_U01,
zaliczenie na ocenę,
SMI_K1_U02,
prezentacja
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do samodzielnego gromadzenia
informacji, ich przetwarzania i interpretowania danych
oraz do wykorzystywania ich do przygotowania
koncepcji inicjatyw i projektów ﬁnansowanych
z funduszy europejskich.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

prezentacja

K2

Student jest gotów do czynnego uczestnictwa w życiu
publicznym i zawodowym, związanym
z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, organizacji
pozarządowych i typu GO oraz szeregu instytucji
publicznych.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Przygotowywanie projektów

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie współpracy transgranicznej; cechy i funkcje współpracy transgranicznej;
historia europejskiej współpracy transgranicznej oraz jej znaczenie dla integracji
europejskiej.

W1, W2, U1, U3

2.

Unia Europejska jako środowisko współpracy transgranicznej; Interreg.

W1, W2, U1, U3

3.

Uwarunkowania prawne współpracy transgranicznej (prawo europejskie, prawo
międzynarodowe publiczne, inne regulacje).

W1, W2, U1, U3, K2

4.

Podmiotowy wymiar współpracy transgranicznej; instytucje współpracy
transgranicznej; państwa i ich jednostki terytorialne, euroregiony, europejskie
ugrupowania współpracy terytorialnej, NGO-sy we współpracy transgranicznej.

W1, W2, U1, U3, K2

5.

Koncepcje, modele i programy współpracy transgranicznej; wybrane aspekty
praktyki współpracy transgranicznej; wymiar przedmiotowy współpracy
transgranicznej.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

6.

Przykłady współpracy transgranicznej, przykłady inicjatyw i projektów prezentacje studenckie.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, metoda projektów, analiza tekstów, wykład
konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- udział w min. 60% zajęć; - aktywne uczestnictwo w zajęciach udział w dyskusjach, aktywne wykonywanie zadań; - opracowanie i
przedstawienie na zajęciach: albo a) prezentacji na temat
wybranych inicjatyw i projektów transgranicznych, opartej na
analizie wybranych przypadków, albo b) prezentacji dotyczącej
własnego pomysłu inicjatywy lub projektu transgranicznego lub
innego "projektu europejskiego" związanego z przedmiotem kursu; krótkie zaliczenie pisemne na ostatnich zajęciach (uzupełnianie
zdań, łączenie terminów z deﬁnicjami, udzielanie krótkich
odpowiedzi).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Zarządzanie projektami międzynarodowymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.180.6053da5a61dc0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem warsztatu jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi metodykami zarządzania projektami
w podejściu praktycznym. Wśród zaprezentowanych metodyk znajdą się przykłady podejścia kaskadowego, ale
punktem grawitacyjnym kursu będą zwinne metodyki w szerokim ujęciu, takie jak lean, scrum lub dragon
dreaming. Warsztaty będą uzupełnione o praktyki zarządzania zespołem pracującym w projekcie zwinnym oparte
o koncepcję Management 3.0.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna założenia metodyk tradycyjnych
(kaskadowych) oraz zwinnych (agile'owych), rozumie
różnice między nimi oraz przesłanki ewolucji podejścia
do zarządzania projektami międzynarodowymi.

SMI_K1_W07

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wybrać właściwą metodykę
zarządzania projektami oraz realizuje je w sposób
najbardziej efektywny.

SMI_K1_U05

projekt

U2

Student potraﬁ współpracować w zespole realizującym
projekt w metodyce zwinnej, tworzyć środowisko pełne
SMI_K1_U05
motywacji i zaangażowania oraz tworzyć kulturę pracy
opartą na zaufaniu i transparentności.

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student gotowy jest do uczenia się i rozwijania
kompetencji na każdym poziomie (wiedza,
umiejętności i postawy) oraz wspierania tej postawy
u innych

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04

projekt

K2

Student jest gotowy do zaangażowania się w projekt
w roli lidera służebnego, który wspiera pracę
samozarządzających się zespołów

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Metodyki kaskadowego podejścia do zarządzania projektami, w tym metodyki
zarządcze Prince2, PMBoK - proces, komponenty, techniki.

W1, U1

2.

II. Metodyki zwinnego podejścia do zarządzania projektami, w tym scrum, lean
management, dragon dreaming - struktura, proces, narzędzia.

W1, U1

Sylabusy
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III. Podstawy samoorganizacji - złożoność systemów wpływających na organizację,
upełnomocnienie zespołów, konstruktywna komunikacja oraz narzędzia
wspierające wprowadzenia zmiany, motywowania współpracowników oraz
rozwijania kompetencji.

3.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci przygotowują projekt zaliczeniowy na zlecenie partnera
zewnętrznego uczelni. Projekt musi zostać zaakceptowany przez
zleceniodawcę jako prototyp rozwiązania zgłoszonego problemu.
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Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych państwach
Europy Środkowej i Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.605a183a5eb0b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest analiza problematyki związanej z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa wybranych
państw Europy Środkowej i Wschodniej w XXI wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

rozumie relacje między koncepcjami politycznymi,
a praktyczną stroną ich realizacji

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

dostrzega rolę, jaką pełni Europa Środkowa
i Wschodnia w międzynarodowym systemie
bezpieczeństwa

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ opisać i interpretować zjawiska polityczne
i ekonomiczne towarzyszące polityce zagranicznej
i bezpieczeństwa państw Europy Środkowej
i Wschodniej

SMI_K1_U01,
zaliczenie na ocenę
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

U2

analizuje przyczyny, przebieg i skutki głównych
wydarzeń w zakresie polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa państw Europy Środkowej
i Wschodniej, potraﬁ wskazać na ich ewentualne
uwarunkowania historyczne

SMI_K1_U01,
zaliczenie na ocenę
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

analizowania bieżących wydarzenia z zakresu polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa państw Europy
Środkowej i Wschodniej oraz w prowadzonych
dyskusjach prezentować swoje poglądy

SMI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wybrane kwestie teoretyczne – państwo, polityka zagraniczna państwa,
bezpieczeństwo państwa
2. Zmiany polityczne w Europie po 1989 r.
3. Najważniejsze organizacje ponadnarodowe w Europie
4. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski
5. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Niemiec
6. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Słowacji
7. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Czech
8. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Austrii
9. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Węgier
10. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Serbii
11. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Chorwacji
12. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy
13. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test jednokrotnego wyboru + pytanie opisowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Kino polskie jako kino polityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.605a188988ec0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest prześledzenie polskich dyskursów ﬁlmowych w perspektywie historycznej i spojrzenie na kino
polskie jako narracje polityczną komentującą i współuczestniczącą w tworzeniu narodowego imaginarium.
Dodatkowo omówię wytyczne polskiej cenzury i obecność cenzorskich interwencji. Kurs jest odpowiedzią
na pytanie na ile kino narodowe współtworzy wyobrażenia społeczne, a na ile konstruuje ﬁlary polskiej polityki
historycznej? Wykład ilustrowany jest fragmentami ﬁlmów, które poddane będą krytycznej analizie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
rodzaje więzi społecznych z punktu widzenia
stosunków międzynarodowych z perspektywy
historycznej i współczesnej oraz zmiany zachodzące
w strukturach społecznych. Potraﬁ rozpoznać globalne
i lokalne znaczenie polskiego kina, jego
dyskursywności i wpływie na tworzenie się
negatywnych i pozytywnych stereotypów narodowych.

SMI_K1_W03

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

SMI_K1_U01

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

SMI_K1_K04

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ dostrzec oraz dokonać interpretacji
zjawisk kulturowych i społecznych, które wynikają
z ponadnarodowego charakteru kina. Potraﬁ
analizować tekst ﬁlmowy jako szczególny tekst kultury
na którego wpływ mają również czynniki
międzynarodowe.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do aktywnego udziału w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, a także realizacji
projektów politycznych, kulturalnych
z wykorzystaniem poznanych reguł.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.Patriotyczno-propagandowy model kina lat 20.Antyrosyjskie i antybolszewickie kino początku dekady. Patriotyzm
w formule kina gatunków. Adaptacje literatury narodowej i jej perswazyjno-dydaktyczny charakter.
F:Mogiła Nieznanego żołnierza (Ordyński, 1927); Na sybir (Szaro, 1930), Cud nad Wisłą (Bolesławski, 1921)
2. Modele propagandy ﬁlmowej lat 30. (kronika, kino gatunków, formatowanie adaptacji literackich). Cenzura
ﬁlmowa po 1935.
Nurt lewicowy i katolicko-narodowy.
F:Młody las (Lejtes,1934); Pod twoją obronę (Puchalski/Lejtes, 1932); Droga młodych/Mir kunen on (Ford, 1936)
3.Strategie narracyjne polskich ﬁlmowców w czasie wojny. Sytuacja w kraju – formatowanie świadectwa
wojennego. Działalność Biura Filmowego oraz Czołówek ﬁlmowych w ZSRR. Antypolska propaganda nazistowska w
Generalnym Gubernatorstwie.
F:Kroniki GG, Czołówki ﬁlmowe Armii Andersa; Majdanek cmentarzysko Europy (Ford, 1944)
4. Centralizacja i represyjność cenzury. Stalinizm w kinie polskim. Ideologizacja. Kino socrealistyczne. Falsyﬁkacje
historyczne. Kłamstwo jako strategia perswazyjna.
Filmowe agitki i działalność Polskiej Kroniki Filmowej.
F: Ostatni etap (Jakubowska, 1949); Niedaleko Warszawy (Kaniewska, 1954); Polska Kronika Filmowa
5.Szkoła polska (I). Kino odwilży. Czarna seria. Nurt historyczny i rozliczeniowy.
F: Pokolenie (Wajda, 1954), Ostatni dzień lata (Konwicki, 1958)
6. Szkoła polska (II). Pokolenie mistrzów. Przemoc symboliczna Szkoły polskiej. Dziedzictwo i wpływ na
imaginarium narodowe.
F:Kanał (Wajda, 1957); Eroika (Munk, 1957); Nikt nie woła (Kutz, 1960)
7. Lata 60. Kino „małej stabilizacji”. Utrwalenie stereotypów narodowych. Narracje wojenne i tematy tabu.
Opresyjność cenzury. Marzec 1968 w kinie polskim. Gomułkowska antyniemieckość.
Dancing w kwaterze Hitlera (Batory, 1968); Długa noc (Nasfeter, 1967 premiera 1989); Wycieczka w nieznane
(Ziarnik, 1967)
1.

8. Kino epoki gierkowskiej. Propaganda sukcesu i wizualna okcydentalizacja lat 70. Kino Młodej Kultury. Kino
moralnego niepokoju jako antycypacja „festiwalu Solidarności”. Strategie cenzury i ograniczenia tematyczne.
Elitarność/egalitarność dyskursów autorskich lat 70. Historia pisana oczami inteligenta. Kino partyjnej
kontrofensywy.

W1, U1, K1

Album polski (Rybkowski, 19170); , Barwy ochronne (Zanussi, 1972), Jak daleko stad jak blisko (Konwicki, 1971)
9. Kino lat 80. Poza cenzurą. Propaganda schyłkowej fazy PRL-u. Tematy zastępcze. Kino „kontrolowanego
przełomu”. „półkowniki” lat 80.
F: Dreszcze (Marczewski, 1981); Człowiek z żelaza (Wajda, 1981) (Holland, 1981); Wahadełko (Bajon, 1981)
10. Kino dokumentalne PRL-u – rejestracja rzeczywistości.
F: Wanda Gościmińska. Włókniarka (Wiszniewski, 1975); Jak żyć (Łoziński, 1977); Z punktu widzenia nocnego
portiera (Kieślowski, 1977)
11. Kino wolności. Chaos aksjologiczny lat 90. Polityka ekonomiczna i dydaktyzm kapitalizmu. Narracje
wykluczające.
F: Komedia małżeńska (Załuski, 1994) Arizona (Borzęcka, 1997); Witajcie w życiu (Dederko, 1997);
11. Historyczne rewaloryzacje. PRL w kinie po 1989 roku. PRL jako trauma. „Białe plamy” jako temat kina lat 90.
F: Ucieczka z kina wolność (Marczewski, 1990) ; Różyczka (Kidawa-Błoński, 2010), Rewers (Lankosz, 2009)
12. Debiuty i pokolenie lat 70. i 80. Stosunek młodych do rzeczywistości III RP.
F: Głośniej od bomb (Wojcieszek, 2002); Oda do radości (Kazejak-Dawid, Komasa, Migas, 2005); Wojna polskoruska (Żuławski, 2009)
13. Aﬁrmacje „układu” i krytyka „grubej kreski” jako mity założycielskie „IV RP”.
F: Psy (Pasikowski, 1992); Kret (Lewandowski, 2011); Układ Zamknięty (Bugajski, 2013)
14. Polityka historyczna w serialu telewizyjnym: narracje, trajektorie, perswazje.
F:Kolumbowie (Morgenstren, 1970); Dom (Łomnicki i in.1980-2000), Sprawiedliwi (Krzystek, 2009)
15.Kino jako zaczyn fermentu debaty politycznej.
F: Popioły (Wajda, 1965); Pokłosie (Pasikowski, 2012); Smoleńsk (Krauze, 2016)

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, esej, prezentacja Obecność oraz prezentacja lub esej lub zaliczenie ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Problem żydowski w Polsce w XX w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.5cd559abc03f7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką mniejszości żydowskiej na ziemiach polskich,
odgrywanej przez nią roli politycznej, a zwłaszcza ugrupowań politycznych tej mniejszości. Wiąże się z tym
kwestia Holocaustu oraz niesienia pomocy przez Polaków, powojennych dyskusji na temat postaw w czasie wojny
oraz spraw dyskusji wobec problemów majątkowych. Do tego dochodzą kwestie związane z używaniem
w mediach na Zachodzie określeń obraźliwych określeń ("polskie obozy koncentracyjne" itp.) i reakcji na to
polskich władz.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

229 / 346

W1

Zna genezę kolonizacji żydowskiej w Polsce.

SMI_K1_W03

zaliczenie pisemne

W2

Zna początki i przyczyny ruchu syjonistycznego
w Europie oraz na ziemiach polskich, a także początki
innych żydowskich nurtów politycznych.

SMI_K1_W02

zaliczenie pisemne

W3

Potraﬁ wymienić przyczyny nastrojów antysemickich
w Polsce.

SMI_K1_W03

zaliczenie pisemne

W4

Potraﬁ wymienić przykłady postaw antyżydowskich
wśród Polaków i antypolskich wśród Żydów
w pierwszych dziesięcioleciach II RP, zna politykę
władz II RP wobec mniejszości narodowych w latach
30.

SMI_K1_W03

zaliczenie pisemne

U1

Zna najważniejsze elementy niemieckiej polityki
Holocaustu na ziemiach polskich w czasie II wojny
światowej i potraﬁ polemizować z fałszywymi mitami
na ten temat, obecnymi m.in. w propagandzie USA
(„polskie obozy koncentracyjne”).

SMI_K1_U01

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ zaprezentować szeroki wachlarz
informacji na temat niesienia przez Polaków pomocy
Żydom w czasie ostatniej wojny.

SMI_K1_U01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza źródeł historycznych

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie pracy semestralnej

15

przygotowanie dokumentacji

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Początki dziejów Żydów w Polsce, ich postawy w czasie zaborów w XIX wieku.
Pojawienie się głównych nurtów politycznych w społeczeństwie żydowskim:
syjonizm i udział Żydów w ruchu socjalistycznym (Bund).

W1, W2, W3, W4

Sylabusy
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2.

Kształtowanie się postaw antypolskich wśród społeczności żydowskiej oraz
podobnie antyżydowskich wśród niektórych polskich nurtów politycznych, a
zwłaszcza Narodowej Demokracji w początkach XX wieku.

W1, W2, W3, W4

3.

Problem postaw Żydów w czasie I wojny światowej, zarówno propolskiej, jak i
antypolskiej; a także kwestia pogromów oraz z drugiej strony Żydów budujący
zręby II Rzeczypospolitej.

W2, W3, W4

4.

Problem postaw Żydów w okresie międzywojennym. Działania antyżydowskie
Młodzieży Wszechpolskiej. Udział Żydów w ruchu komunistycznym w Polsce.
Sprawa wprowadzenia w polskich wyższych uczelniach getta ławkowego i
numerus clausus.

W2, W3, W4

5.

Problem żydowski w latach 1939-1945:
a/ polityka III Rzeszy wobec Żydów – Holocaust i niesienie im pomocy przez
Polaków.
b/ stosunek organizacji i społeczeństwa polskiego do tragedii Żydów.
c/ polityka sowiecka wobec Żydów na okupowanych przez ZSRR terenach w latach
U1, U2
1939-1941 i ich postawy w tym czasie. Położenie Żydów - obywateli polskich po
układzie Sikorski – Majski w ZSRR i po powstaniu Związku Patriotów Polskich.
d/ Żydowskie organizacje polityczne i wojskowe w czasie II wojny światowej.
Nowe dylematy Żydów po zakończeniu wojny: emigracja i
udział w strukturach nowej władzy.

6.

Wymuszone „odchodzenie” Żydów od elit politycznych, zakończone wydarzeniami
1968 r. i ich exodusem.
Udział osób pochodzenia żydowskiego w działalności opozycyjnej lat 70. i 80.
Normalizacja stosunków polsko-żydowskich w l. 90. XX wieku.

W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunkiem zaliczenia jest napisanie pracy zaliczeniowej (min. 8 str.), z
przypisami i bibliograﬁą, na temat uzgodniony z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku. Historia i współczesność
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.605a19937d948.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem prowadzonego przedmiotu jest zapoznanie studentów z całokształtem stosunków polsko-ukraińskich
na przestrzeni XX wieku; nie sposób bowiem omawiać ich na przestrzeni całej historii. Chodzi też o ukazanie ich
skomplikowanego tła, a także udziału innych państw we wzajemnych intrygach. Celem jest pokazanie niuansów
kulturowych, gospodarczych, z zakresu polityki historycznej i innych. Student powinien znać podteksty polityki
różnych ośrodków decyzyjnych na Ukrainie, oraz do czego dążą w innych krajach; na ile Ukraina jest podmiotem,
a na ile przedmiotem relacji międzynarodowych w Europie Środkowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Przyczyny konﬂiktów polsko-ukraińskich, począwszy
od przełomu XIX i XX wieku oraz zna ich przebieg
po zakończeniu polsko-ukraińskiej wojny 1918-1919.
Zna przyczyny konﬂiktów okresu międzywojennego
oraz rozwój ukraińskiego życia politycznego
i gospodarczego do wybuchu II wojny światowej.

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne

W2

Zna przebieg konﬂiktu polsko-ukraińskiego w czasie II
wojny światowej i jego przyczyny.

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3

Zna przebieg dojścia Ukrainy do niepodległości oraz
podstawowe problemy we wzajemnych stosunkach
polsko-ukraińskich: gospodarczych, kulturalnych,
politycznych, polityki pamięci.

SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne

W4

Zna podstawowe przyczyny mające negatywny wpływ
na wzajemne stosunki oraz rozwój neobanderowskich,
skrajnie nacjonalistycznych sił na Ukrainie, wrogo
ustosunkowanych do Polski.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
zaliczenie pisemne
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U05,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

Prowadzić dyskurs i bronić swojego stanowiska,
ukazując negatywny wpływ proukraińskiej opcji
na położenie Polski w Europie i świecie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Potraﬁ dyskutować na temat położenia Polski,
prowadzić negocjacje o charakterze handlowym
i gospodarczym, występować w obronie mniejszości
narodowych.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza źródeł historycznych

15

przygotowanie pracy semestralnej

20

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie dokumentacji

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Problem ukraińskiej mniejszości narodowej i jej relacje z sąsiadami oraz
władzami państwowymi w Austro-Węgrzech i Rosji na przełomie XIX i XX wieku.
Stosunki polsko-ukraińskie w czasie I wojny światowej i bezpośrednio po jej
zakończeniu. Wzajemne konﬂikty do wybuchu II wojny światowej, problemy
współżycia w jednym państwie.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

2.

2. Polsko-ukraińskie stosunki w czasie II wojny światowej i bezpośrednio po jej
zakończeniu; akcja "Wisła" w 1947 r.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

3.

3. Ukraińcy i Polacy na emigracji; polityka władz wobec Ukraińców w okresie PRL;
budowa nowych państw po 1989 r.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

4.

4. Powstanie niepodległej Ukrainy, kształtowanie się wzajemnych stosunków po
1989 r.: politycznych, gospodarczych, kulturalnych. Problemy z kwestiami z
zakresu polityki historycznej, kwestie pomników i nagrobków. Sprawa szkolnictwa
polskiego na Ukrainie. Stagnacja wzajemnych stosunków po 2015 r.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
tekst zaliczeniowy na min. 8 str., z przypisami i bibliograﬁą, temat
uzgodniony z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Polityka bezpieczeństwa Polski po 1989 r.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.605a19f1850ab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z ewolucją polityki bezpieczeństwa Polski, od roku 1989 r. do czasów współczesnych.
Problematyka kursu obejmuje przede wszystkim polityczną praktykę - reformy planowane i wprowadzone,
konkretne działania i przekształcenia odnoszące się do aparatów bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student rozumie kierunek ewolucji polityki
bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne

W2

Student zna najważniejsze reformy polityki
bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne

W3

Student rozumie złożoność polityki bezpieczeństwa
Polski po 1989 r.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne

SMI_K1_U01

zaliczenie pisemne

SMI_K1_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ identyﬁkować i analizować problemy
w polityce bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do prowadzenia badań
dotyczących polityki bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Budowa i przekształcanie instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Budowa i przekształcanie instytucji bezpieczeństwa zewnętrznego

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Najważniejsze reformy w zakresie polityki bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

W1, W2, W3, U1, K1

4.

Dokumenty strategiczne dotyczące polityki bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Nacjonalizm – historia i współczesność
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.605a1a312a51c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zrozumienie genezy nacjonalizmów

C2

Nabycie umiejętności rozróżniania typów nacjonalizmów

C3

Poznanie zagadnień pokrewnych w stosunku do zjawiska nacjonalizmów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zjawisko nacjonalizmów

SMI_K1_W03

esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

SMI_K1_U01,
esej, prezentacja
SMI_K1_U02, SMI_K1_U06

rozróżniać różne typy nacjonalizmów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
podjęcia dyskusji dotyczącej zagadnień związanych
z nacjonalizmami

K1

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

10

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie, geneza i systematyka nacjonalizmów.

W1, U1, K1

2.

Terminy i zagadnienia pokrewne w stosunku do zjawiska nacjonalizmów: naród,
patriotyzm, szowinizm, ojczyzna, państwo narodowe, kosmopolityzm, rasizm,
antysemityzm, autorytaryzm, totalitaryzm, darwinizm społeczny, interes
narodowy, mniejszości narodowe, tożsamość narodowa.

W1, U1, K1

3.

Wybranymi nacjonalizmami europejskimi: włoskim, niemieckim, hiszpańskim,
portugalskim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim, polskim.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne uczestnictwo w zajęciach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Problemy wielokulturowości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.5cd559f98cd6d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z głównymi wariantami stanowiska liberalnego wykorzystywanymi w debacie dotyczącej
wielokulturowości we współczesnych państwach liberalno-demokratycznych. Ukazanie studentom języka
odwołującego się do różnych nurtów myśli liberalnej, eksponujących relatywność kultur i brak ujęć wspólnych,
a także zarysowanie relacji między uprawnieniami a prawem oraz uprawnieniami indywidualnymi
a uprawnieniami grupowymi. Przedstawienie uwarunkowań zjawiska wielokulturowości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna podstawowe warianty stanowiska liberalnego
wykorzystywane w debacie dotyczącej
wielokulturowości we współczesnych państwach
liberalno-demokratycznych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2

Rozumie społeczne uwarunkowania i następstwa
zjawiska wielokulturowości

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ publicznie prezentować
uwarunkowania wielokulturowości i śledzić z ich
punktu widzenia debatę międzynarodową

SMI_K1_U01, SMI_K1_U04 zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ we współdziałaniu z grupą analizować
ewentualne konsekwencje wynikające z problemów
wielokulturowości mających wpływ na przemiany
społeczne, gospodarcze i polityczne

SMI_K1_U06, SMI_K1_U07 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do podejmowania niezwykle
złożonych debat dotyczących zarówno pozytywnych,
jak i negatywnych zjawisk kojarzonych
z wielokulturowością

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Trzy najważniejsze tradycje liberalne i najistotniejsze ujęcia demokracji
wpływające na dzisiejszy tzw. konsens liberalno-demokratyczny oparty na
zasadzie równości wobec prawa i poszukiwaniu ewentualnego racjonalnego ładu
normatywnego.
Zagadnienie równości jednostek wobec prawa, jej uwarunkowań teoretycznych i
zagrożeń we współczesnych państwach demokratyczno-liberalnych.
Narodziny ﬁlozoﬁcznej reﬂeksji o wielokulturowości (Taylor, Kymlicka, Parekh).
Główne stanowiska teoretyczne zarysowane w trakcie tej reﬂeksji.
Uwarunkowania relacji między prawami indywidualnymi i prawami grupowymi.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny obejmujący treści merytoryczne modułu przekazywane
w trakcie wykładów i poznawane na podstawie samodzielnego
studiowania pozycji zaliczonych do literatury podstawowej i
uzupełniającej. Egzamin składa się z dwóch części (test wyboru i esej
zaliczenie pisemne
problemowy), różnie punktowanych (za prawidłowe odpowiedzi na pytania
testowe 1 pkt, za esej do 5 pkt.). Czas trwania egzaminu: 45 minut.
Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji
egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowy kurs z ﬁlozoﬁi

Sylabusy
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Islam w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.5cd559fcc08fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna podstawowe prawdy wiary islamskiej.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W2

Zna relacje religii do prawa pozytywnego w państwie
islamskim.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W3

Zna historię muzułmanów polskich.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

Sylabusy
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W4

Zna rolę jaką odgrywa religia w wybranych państwach
muzułmańskich.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W5

Zna najważniejsze nurty ideologiczne
we współczesnym islamie.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ posługiwać się pojęciami: demokracja islamska,
SMI_K1_U03,
zaliczenie pisemne, esej
rewolucja islamska, socjalizm islamski,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U05
fundamentalizm islamski.

U2

Potraﬁ zanalizować problem, jakim jest koncepcja
jihadu w islamie.

SMI_K1_U03,
zaliczenie pisemne, esej
SMI_K1_U04, SMI_K1_U05

U3

Potraﬁ rozróżnić islam modernistyczny
od fundamentalistycznego

SMI_K1_U03,
zaliczenie pisemne, esej
SMI_K1_U04, SMI_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent potraﬁ analizować procesy społeczne
zachodzące w świecie islamu, unikając uogólnień
i stereotypizacji.

SMI_K1_K02, SMI_K1_K03

zaliczenie pisemne, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Filary islamu i obowiązki muzułmanina.
2. Szyici i Sunnici
3. Fundamentalizm a modernizm.
4. Turcja,
5. Iran.

1.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

6. Pakistan
7. Palestyna
8. Islam na ziemiach polskich.
9. Jihad jako koncepcja wojny i jako walka wewnętrzna - dążenie do
samodoskonalenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca zaliczeniowa lub egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.5cd559fd11605.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie z historią regionu śródziemnomorskiego w XX wieku oraz współczesnymi stosunkami
międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem roli politycznej Unii Europejskiej w tym rejonie, Stanów
Zjednoczonych, Sojuszu Północnoatlantyckiego, znaczenia konﬂiktu bliskowschodniego, stosunku państw
arabskich i Afryki subsaharyjskiej do tego obszaru; wypracowanie umiejętności analitycznego myślenia o
procesach politycznych w regionie, umiejętność przyczynowo-skutkowego łączenia faktów historycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

247 / 346

W1

Ma podstawową wiedzę politologiczną o relacjach
między strukturami i podmiotami stosunków
międzynarodowych w skali regionalnej i globalnej

SMI_K1_W01

zaliczenie na ocenę

SMI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SMI_K1_K01, SMI_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska zachodzące
we współczesnych stosunkach międzynarodowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia współpracy w grupie i ma świadomość
nieustannego porzeszania zdobytej wiedzy

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

WYKŁAD 1: Charakterystyka geograﬁczna i historyczna regionu;
WYKŁAD 2: Deﬁnicja regionu basenu Morza Śródziemnego. Klasyﬁkacja państw
regionu;
WYKŁAD 3: Polityka Stanów Zjednoczonych wobec państw regionu Morza
Śródziemnego;
WYKŁAD 4 i 5: Obszar śródziemnomorski w strategii Unii Europejskiej (Deklaracja
barcelońska, szczyt Euromed); kwestia dywersyﬁkacji dostaw gazu ziemnego i
ropy naftowej;
WYKŁAD 6: Kryzysy polityczne i lokalne konﬂikty zbrojne w basenie Morza
Śródziemnego i ich wpływ na politykę międzynarodową;
WYKŁAD 7: Rola regionu śródziemnomorskiego w rozwiązaniu konﬂiktu na Bliskim
Wschodzie;
WYKŁAD 8: Stosunki polityczne i gospodarcze Europa Południowa – Afryka
Północna: Morze Śródziemne łączy czy dzieli;
WYKŁAD 9: Walka państw obszaru śródziemnomorskiego z terroryzmem;
WYKŁAD 10: Obecność państw regionu w międzynarodowych organizacjach;
WYKŁAD 11: Problem niekontrolowanego przepływu ludzi z krajów biednych do
bogatych;
WYKŁAD 12: Dialog Śródziemnomorski: Morze Śródziemne w polityce NATO;
WYKAD 13: Kraje rejonu Morza Śródziemnego a proces globalizacji.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Praca pisemna składa się z dwóch otwartych pytań. Czas trwania 30 min.
Ocena na podstawie standardowej skali ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych • podstawowa
znajomość zagadnień z zakresu historii i teorii stosunków międzynarodowych • podstawowa umiejętność interpretacji
tekstów i krytycznej dyskusji

Sylabusy
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Rywalizacja wielkich mocarstw: aspekty globalne i regionalne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.605a1b20c2b22.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

wprowadzenie do teoretycznych podstaw rywalizacji wielkich mocarstw

C2

zapoznanie studentów z wiedzą na temat regionalnych i globalnych aspektów rywalizacji wielkich mocarstw

C3

porównanie historycznych i współczesnych przypadków rywalizacji wielkich mocarstw

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specyﬁkę rywalizacja wielkich mocarstw, w połączeniu
z już istniejącymi trendami regionalnymi

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

W2

podstawową terminologię dyskursu na temat
globalizacji wielkich mocarstw (równowaga sił;
sojusze; bandwagoning etc.)

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przedstawić analizę problematyki rywalizacji wielkich
mocarstw w ujęciu historycznym i współczesnym

SMI_K1_U01,
zaliczenie pisemne,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 projekt, esej

U2

zastosować różne teorie stosunków
międzynarodowych i bezpieczeństwa
międzynarodowego do interpretacji rywalizacji
mocarstw

SMI_K1_U01,
projekt
SMI_K1_U02, SMI_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przygotowania projektu na temat wybranych aspektów
politycznych, ekonomicznych lub wojskowych
SMI_K1_K01, SMI_K1_K03
rywalizacji wielkich mocarstw

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie prac pisemnych

20

rozwiązywanie kazusów

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rywalizacja mocarstw - ujęcia teoretyczne

W2, U2

2.

Wielkie mocarstwa w ujęciu historycznym

W1, U1

3.

Powrót rywalizacji mocarstwowej w XXI wieku

W1, W2, U1

4.

Współczesna rywalizacja mocarstw i konﬂikty regionalne

W1, U1, U2

5.

Polityczno-wojskowy wymiar rywalizacji między USA a Chinami

W1, U1, U2, K1

6.

Rywalizacja mocarstw z perspektywy wyzwań dla porządku międzynarodowego

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca pisemna na zadany temat
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Ameryka Łacińska we współczesnym świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.605a1b6615b35.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyﬁką regionu Ameryki Łacińskiej, aktualnymi wyzwaniami
(politycznymi, gospodarczymi, społecznymi), przed którymi stoją mieszkańcy tego regionu, a także czynnikami,
które wpływają na pozycję Ameryki Łacińskiej w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

czynniki wpływające na pozycję regionu Ameryki
Łacińskiej w stosunkach międzynarodowych

SMI_K1_W05

zaliczenie na ocenę
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W2

główne wyzwania polityczne, gospodarcze i społeczne
dotyczące mieszkańców regionu Ameryki Łacińskiej

SMI_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W3

najważniejsze aktualne wydarzenia dotyczące regionu
Ameryki Łacińskiej i jego mieszkańców

SMI_K1_W02

zaliczenie na ocenę

U1

zebrać oraz dokonać selekcji informacji na temat
bieżących wydarzeń i zjawisk zachodzących w regionie SMI_K1_U02
Ameryki Łacińskiej oraz dokonać ich wstępnej analizy

zaliczenie na ocenę

U2

omówić specyﬁkę regionu Ameryki Łacińskiej,
ze wskazaniem uwarunkowań politycznych,
gospodarczych i społecznych zachodzących obecnie
procesów

SMI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SMI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przyswajania i analizowania nowych wiadomości
i procesów z zakresu tematyki przedmiotu, a także
wykorzystując poznane narzędzia wyrażać krytyczną
opinię zakresie omawianej tematyki

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowywanie projektów

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czynniki wpływające na pozycję regionu Ameryki Łacińskiej w stosunkach
międzynarodowych w XXI wieku

W1, U2, K1

2.

Współpraca polityczna i gospodarcza z innymi regionami świata (bieżące kwestie)

W3, U1, K1

3.

Miejsce i rola Brazylii w regionie i na arenie międzynarodowej

W2, U1, K1

4.

Aktualna sytuacja polityczna i gospodarcza w wybranych państwach regionu

W3, U1, K1

5.

Aktualne wyzwania polityczne, gospodarcze, społeczne stojące przed
mieszkańcami regionu i sposoby przeciwdziania

W2, U2, K1

6.

Perspektywy rozwoju wybranych państw i regionu w najbliższych dekadach

W1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie pisemne z treści omawianych podczas wykładów lub zaliczenie
na podstawie uzyskanej liczby punktów (co najmniej 51%) za
zaliczenie na ocenę
przygotowanie mini-projektu związanego z tematyką zajęć, udział w
dyskusji, obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Design thinking
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.5cab068443703.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

1. Przedstawienie założeń i struktury metody design thinking wykorzystywanej do tworzenia innowacyjnych
rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby użytkowników. 2. Praktyczne zastosowanie metody DT w realizacji zadania
zleconego przez partnera zewnętrznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

256 / 346

W1

Student zauważa złożoność problemów i wyzwań
stojących przed organizacjami działającymi
w turbulentnym otoczeniu.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

projekt

W2

Student zauważa, że działalność człowieka
nakierowana jest na realizację uniwersalnych potrzeb.

SMI_K1_W07

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ rozpoznać istotę problemów
w perspektywie potrzeb wszystkich interesariuszy

SMI_K1_U03,
projekt
SMI_K1_U05, SMI_K1_U07

U2

Student rozumie dynamikę konﬂiktów i dylematów
pojawiających się w otoczeniu zewnętrznym
i wewnętrznym organizacji działającej w turbulentnym
otoczeniu

SMI_K1_U03, SMI_K1_U05 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest otwarty na inne punkty widzenia, jest
gotowy niezależnie poszukiwać nowych perspektyw
patrzenia na pojawiające się wyzwania, traktuje
problem jako dylemat dający szansę pogłębienia
rozumienia otaczającej go rzeczywistości

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

projekt

K2

Student akceptuje stanowiska różnych stron i jest
gotowy wypracowywać rozwiązania, które realizują
potrzeby grupy projektowej oraz interesariuszy
zewnętrznych

SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

Przygotowywanie projektów

30

analiza badań i sprawozdań

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Design Thinking - myślenie projektowe jako metoda projektowania produktu lub
usługi oraz rozwiązywania problemu

W1, W2

Sylabusy
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2.

Założenia i etapy design thinkingu (DT)
a) What is
b) What if
c) What wow
d) What works

W1, W2, U2, K1, K2

3.

Zestaw narzędziowy DT
a) Wizualizacja
b) Mapowanie potrzeb
c) Analiza łańcucha wartości
d) Mapy myśli
e) Burza mózgów
f) Technika rozwijania tematu
g) Testowanie założeń
h) Prototypowanie
i) Współpraca z użytkownikiem
j) Learning launch – testowanie prototypu

W1, U1, K1, K2

4.

Model organizacji pracy w zespołach DT – struktura oraz potrzebne umiejętności i
kompetencje
a) Elementy turkusowego modelu organizacyjnego
b) Komunikacja oparta na empatii (NVC M.Rosenberga)

W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie 60% punktów za pracę na zajęciach i 40% za przyjęcie
rozwiązania przez zleceniodawcę.
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Presidents and Governments
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.605a1fcdac2b7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest przedstawienie współczesnych systemów rządów oraz funkcjonujących w ich obrębie
organów władzy wykonawczej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

259 / 346

W1

Student zna i rozumie mechanizmy konstytucyjne
i pozakonstytucyjne, które wpływają
na funkcjonowanie najważniejszych współczesnych
systemów rządów (parlamentaryzm, prezydencjalizm,
semiprezydencjalizm); student zna i rozumie
procedury wyboru oraz zakres kompetencji organów
władzy wykonawczej w państwach współczesnego
świata; student zna i rozumie zalety i wady rozwiązań
instytucjonalnych dotyczących prezydentów i rządów.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować normy prawne (zawarte
w konstytucjach i ustawodawstwie zwykłym), które
odnoszą się do prezydentów i rządów; student potraﬁ
ocenić wpływ czynników politycznych i społecznych
na funkcjonowanie organów władzy wykonawczej;
student potraﬁ stosować różne podejścia deﬁnicyjne
w odniesieniu do organów władzy wykonawczej
we współczesnym świecie.

SMI_K1_U01,
zaliczenie pisemne
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy
z zakresu systemów rządów oraz czynników, które
warunkują ich funkcjonowanie; student jest gotów
do interpretowania przepisów prawnych w tym
zakresie.

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

15

przygotowanie do sprawdzianu

25

przygotowanie projektu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

260 / 346

W trakcie zajęć przedstawiane będą następujące zagadnienia: podstawowe
podejścia teoretyczne odnoszące się do systemów rządów oraz organów władzy
wykonawczej; tryb wyboru prezydentów oraz obsady stanowisk rządowych, relacje
pomiędzy organami władzy wykonawczej w ramach egzekutywy dualistycznej,
kompetencje organów władzy wykonawczej w zakresie kształtowania polityki
wewnętrznej i zagranicznej państwa, odpowiedzialność polityczna i prawna
organów władzy wykonawczej, czynniki pozakonstytucyjne, które wpływają na
W1, U1, K1
funkcjonowanie prezydentów i rządów w praktyce ustrojowej, w tym
oddziaływanie systemów partyjnych oraz uwarunkowań osobowościowych.
Przedmiotem analizy będą państwa współczesnego świata (europejskie,
południowoamerykańskie, afrykańskie, azjatyckie), zarówno demokratyczne, jak i
te, które są zaliczane do państw autorytarnych i reżimów hybrydowych.
Szczególny nacisk będzie położony na nietypowe rozwiązania ustrojowe,
uwarunkowane najczęściej specyﬁcznymi czynnikami wewnętrznymi danego
państwa.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Social and political issues in contemporary Britain
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.5cd559af691a9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przedstawienie struktury oraz podstawowych cech demograﬁcznych społeczeństwa brytyjskiego

C2

zaznajomienie studentów z historią, kulturą polityczną oraz najważniejszymi cechami społeczeństwa brytyjskiego

C3

przedstawienie głównej dynamiki zmian społeczeństwa brytyjskiego, prezentacja zasadniczych wyznaczników
polityki krajowej i zagranicznej społeczeństwa brytyjskiego, oraz zaznajomienie studentów z wiodącymi debatami
społeczno-politycznymi społeczeństwa brytyjskiego .

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

strukturę i podstawowe cechy demograﬁczne
społeczeństwa brytyjskiego

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

W2

elementy kultury politycznej społeczeństwa
brytyjskiego

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

W3

współczesne determinanty relacji brytyjsko-unijnych

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne,
Aktywność

zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować podstawowe procesy zmian społeczeństwa
brytyjskiego

SMI_K1_U01, SMI_K1_U03

U2

analizować cele polityki krajowej i międzynarodowej

SMI_K1_U01,
zaliczenie pisemne,
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04 Aktywność

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

komunikacji w złożonym środowisku wielokulturowym

SMI_K1_K01

esej, Aktywność

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Specyﬁka systemu politycznego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej

W1, U1, U2

2.

Podziały społeczne społeczeństwa brytyjskiego, zagadnienie klasy, brytyjskie
doświadczenie wielokulturowości w cieniu mitu Imperium, najnowsza migracja na
Wyspy Brytyjskie – doświadczenie polskie.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

relacje Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską, relacje brytyjsko-irlandzkie

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, Problem Based Learning
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

Zaliczenie modułu na podstawie spełnienia przez studentów trzech
wymogów: 1) aktywnego udziału w dyskusjach 2) zdania kolokwium
obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które
składają się: treści przekazywane podczas zajęć, oraz wiedza
uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników
obowiązkowych. Kolokwium składa się z pytań otwartych.
Odpowiedzi są oceniane poprzez pryzmat przywoływanej wiedzy
oraz argumentów na rzecz poszczególnych stanowisk i rozwiązania
problemu. Czas trwania kolokwium: 1,5 godz. 3) eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Wars in the Middle East
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.6053e4486b582.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z różnymi teoriami bezpieczeństwa w kontekście współczesnych konﬂiktów zbrojnych.

C2

wprowadzenie studentów do specyﬁki konﬂiktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

C3

przegląd i analiza wybranych wojen w regionie Bliskiego Wschodu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

teorie bezpieczeństwa w kontekście współczesnych
konﬂiktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02

zaliczenie pisemne

W2

specyﬁkę współczesnych wojen w regionie Bliskiego
Wschodu

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować przyczyny i skutki współczesnych wojen
w regionie Bliskiego Wschodu

SMI_K1_U01,
zaliczenie pisemne
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

U2

SMI_K1_U01,
zastosować różne polityczne, ekonomiczne i kulturowe
SMI_K1_U02,
zaliczenie pisemne
podejścia do analizy regionalnych konﬂiktów zbrojnych
SMI_K1_U03, SMI_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kompleksowej analizy istotnych zjawisk społecznych,
w szczególności konﬂiktów zbrojnych o charakterze
regionalnym

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do zajęć

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do analizy regionalnych konﬂiktów zbrojnych (1-2)

W1, W2

2.

Historia i specyﬁka wojen na Bliskim Wschodzie (3-4)

W1, W2, U1, U2

3.

Bliski Wschód jako przedmiot analizy badawczej

W1, W2, U2, K1

4.

Współczesna rywalizacja mocarstw i konﬂikty regionalne

W2, U1, U2, K1

5.

Wojna w Iraku (7-8)

U1, U2, K1

6.

Wojny w Syrii i Jemenie - porównanie (9-10)

W2, U1, U2, K1

7.

Wpływ wojny w Libii na rywalizację w regionie Bliskiego Wschodu

W2, U2, K1

Sylabusy
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8.

Rola aktorów niepaństwowych w wojnach na Bliskim Wschodzie

W2, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Free Trade Areas in the World
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.6053e4e597a51.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wybranymi strefami wolnego handlu utworzonymi w różnych regionach świata.

C2

Analiza celów, zasad funkcjonowania oraz wpływu stref wolnego handlu na sytuację gospodarczą poszczególnych
państw i międzynarodową politykę handlową.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

pojęcie, cele i warunki tworzenia strefy wolnego
handlu

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2

zasady funkcjonowania wybranych stref wolnego
handlu utworzonych w różnych regionach świata

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W3

skutki regionalnej liberalizacji wymiany handlowej

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wskazać przyczyny tworzenia stref wolnego handlu

SMI_K1_U01,
zaliczenie na ocenę,
SMI_K1_U02,
projekt, prezentacja
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U06

U2

dokonać krytycznej analizy korzyści i ograniczeń
wynikających z liberalizacji wymiany handlowej
na przykładzie funkcjonowania wybranych stref
wolnego handlu

SMI_K1_U01,
zaliczenie na ocenę,
SMI_K1_U02,
projekt, prezentacja
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04, SMI_K1_U06

U3

dokonać oceny znaczenia stref wolnego handlu dla
międzynarodowej polityki handlowej

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
zaliczenie na ocenę,
SMI_K1_U03,
projekt, prezentacja
SMI_K1_U04, SMI_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia rzeczowej dyskusji i przedstawienia własnych
poglądów na temat roli stref wolnego handlu
we współczesnych stosunkach międzynarodowych

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

22

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

analiza badań i sprawozdań

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Strefa wolnego handlu – podstawowe zagadnienia
- polityka handlowa: polityka wolnego handlu a protekcjonizm
- pojęcie strefy wolnego handlu
- proceduralne warunki tworzenia strefy wolnego handlu wg GATT
- ograniczenia w handlu wewnętrznym w ramach strefy wolnego handlu
- reguły pochodzenia (kryteria i zasady ustalania pochodzenia towarów)
- statyczne i dynamiczne efekty liberalizacji handlu
- źródła ekonomicznych korzyści integracji w formie strefy wolnego handlu

W1, W3, U1, U2

2.

2. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA)
- geneza, cele i zasady funkcjonowania
- wpływ na wymianę handlową między państwami uczestniczącymi

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3.

3. Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA)
- geneza, cele i najważniejsze postanowienia
- wpływ na wymianę handlową między państwami uczestniczącymi

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

4.

4. Strefy wolnego handlu Unii Europejskiej (UE) z państwami trzecimi i
organizacjami międzynarodowymi
- Europejski Obszar Gospodarczy
- Strefy wolnego handlu z państwami sąsiedzkimi
- Umowa o wolnym handlu między UE a grupą Mercosur: główne założenia i
kontrowersje wokół porozumienia
- Porozumienia handlowe UE-USA oraz UE-Kanada: cele współpracy handlowej i
problemy związane z umowami
- Umowy handlowe UE-Japonia oraz UE-Republika Korei

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

5.

5. Integracja gospodarcza na obszarze poradzieckim
- formy integracji gospodarczej na obszarze poradzieckim
- strefa wolnego handlu w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw
- Euroazjatycka Unia Gospodarcza
- problemy natury politycznej komplikujące współpracę gospodarczą między
republikami poradzieckimi

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

6.

6. Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA)
- główne założenia, cele, zasady funkcjonowania i skutki
- Umowa Stany Zjednoczone-Meksyk-Kanada

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

7.

7. Współpraca gospodarcza państw Ameryki Środkowej i Południowej
- Wspólnota Andyjska
- Mercosur
- Porozumienie o wolnym handlu państw Ameryki Środkowej (CAFTA) i
perspektywy utworzenia Strefy Wolnego Handlu Obu Ameryk (FTAA)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

8.

8. Strefa wolnego handlu w ramach Stowarzyszenia Narodów Azji PołudniowoWschodniej (AFTA)
- geneza, cele, zasady funkcjonowania
- strefa wolnego handlu ASEAN-Australia-Nowa Zelandia (AANZFTA)
- strefa wolnego handlu ASEAN-Chiny (ACFTA)
- Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze obejmujące kraje azjatyckooceaniczne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

9.

9. Afrykańska Kontynentalna Strefa Wolnego Handlu (AfCFTA)
- geneza, cele, zasady funkcjonowania
- Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA)
- strefy wolnego handlu w ramach regionalnych wspólnot gospodarczych w Afryce
(RECs)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach; aktywny udział w dyskusjach;
wykonanie projektu polegającego na zbadaniu efektywności
funkcjonowania wybranej strefy wolnego handlu oraz jej
wpływu na regionalną i międzynarodową sytuację
gospodarczą, a także zaprezentowanie wyników badania na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Liberalism, Multiculturalism and Citizenship
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1280.5cd4266f510b4.22

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

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Discussion on the role of liberalism, post-liberalism, liberal democracy, illiberal democracy, republic, culture,
cancel culture (or call-out culture), multiculturalism and citizenship.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student knows concepts and key terms: liberalism,
post-liberalism, multiculturalism, citizenship, liberal
democracy, illiberal democracy, republic.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Students understand cultural codes, social processes,
main ideas and tensions in societies.

U1

SMI_K1_U01,
zaliczenie na ocenę
SMI_K1_U03, SMI_K1_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student is ready to discuss and present his own
opinion, critical analysis diﬀerent ideologies.

K1

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_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 prezentacji multimedialnej

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

W1, U1
Liberalism, Multiculturalism and Citizenship: a theoretical grasp
Liberalism or liberalisms?
Liberal democracy or illiberal democracy
Muliticulturalism, nation state
democracy vs republic
Citizenship and republic

2.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Active participation in class discussion, preparation and presentation of a
group project
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Sylabusy
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Negocjacje i umowy międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cd559fc3a612.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z tematyką zajęć oraz wykształcenie umiejętności prowadzenia negocjacji zarówno
w relacjach międzygrupowych jak i międzyjednostkowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Ma wiedzę na temat uczestników i podmiotów
stosunków międzynarodowych , zna zakres praw
wynikających z podmiotowości

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

Ma wiedzę na temat systemów normatywnych
i podstawowych elementów porządku
międzynarodowego , które mają znaczący wpływ
na kształt stosunków międzynarodowych

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3

Rozumie specyﬁkę prawa międzynarodowego
publicznego, zna rolę umów międzynarodowych jako
źródła prawa międzynarodowego oraz instrumentu
polityki

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ we współdziałaniu z grupą przygotować
i przedstawić publicznie rozwiązanie wybranego
problemu dotyczącego konﬂiktu interesu z dziedziny
stosunków międzynarodowych przy zastosowaniu
metody negocjacyjnej

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
zaliczenie na ocenę
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

U2

Potraﬁ myśleć w sposób twórczy, organizować grupę
negocjacyjną i nią kierować

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
zaliczenie na ocenę
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Posiada umiejętność prowadzenia negocjacji zarówno
w relacjach międzygrupowych jak
i międzyjednostkowych.

SMI_K1_K02, SMI_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K2

Posiada umiejętność rozwiązywania sytuacji
konﬂiktowych w relacjach międzygrupowych
i międzyjednostkowych.

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Treści wykładu oraz ćwiczeń obejmują następujące zagadnienia:
Pojęcie, istota, budowa i ogólna charakterystyka umów międzynarodowych
Rozwój prawa traktatów
Rodzaje umów międzynarodowych
Zawieranie i wejście w życie umów międzynarodowych Charakterystyka organów
kompetentnych do zawierania umów międzynarodowych
Omówienie technik negocjacyjnych
Zasady i style negocjacji
Cechy dobrego negocjatora
Rodzaje negocjacji według różnych kryteriów
Warunki konieczne do podjęcia negocjacji

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

1.
Fazy negocjacji
Taktyki negocjacyjne
Zasady skutecznego słuchania i mówienia
Sytuacje konﬂiktowe w negocjacjach i sposoby ich rozwiązywania
Teoria gier w negocjacjach
Tryb zawierania umów międzynarodowych oraz odniesienie do polskiej praktyki
Stosowanie i interpretacja umów międzynarodowych
Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie umowy międzynarodowej
Stosowanie umów w porządku międzynarodowym i krajowym
Sukcesja państw w odniesieniu do umów międzynarodowych
Rozstrzyganie sporów dotyczących umów międzynarodowych

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Stosunki międzynarodowe w Europie po 1945
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIBMdS.1100.6053ee6e072cb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy

278 / 346

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie uczestników kursu z najważniejszymi wydarzeniami z zakresu stosunków międzynarodowych
w Europie, w tym: budowaniem nowego ładu politycznego po zakończeniu wojny; powstaniem nowych państw;
podziałem Europy na dwa wrogie bloki; porównaniem procesu integracji Europy Zachodniej i umacniania
radzieckiej kontroli nad Europą Wschodnia; procesem integracji z punktu widzenia pojednania francuskoniemieckiego i umacniania pokoju w Europie; problemem zjednoczenia Niemiec i trudności wynikających
ze statusu Berlina; ukazaniem stopniowej erozji bloku wschodniego; uwarunkowań polityki odprężenia; kryzysu
radzieckiego bloku w latach 80. i 90. XX wieku; zmiany radzieckiej polityki w okresie rządów Michaiła
Gorbaczowa; rozpadu radzieckiego bloku; rozpadu ZSRR, Czechosłowacji i Jugosławii; objęcia Europy Środkowej
i Południowo Wschodniej procesami integracyjnymi; ewolucją polityki Federacji Rosyjskiej wobec byłych republik
radzieckich.

C2

Kształcenia umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do dokonania periodyzacji okresu powojennego
w Europie ze wskazaniem okresów odprężenia i zaostrzenia stosunków Wschód-Zachód; wskazania
najważniejszych skutków braku traktatu pokojowego z Niemcami i rozwiązania problemu niemieckiego w okresie
powojennym; zdeﬁniowania najważniejszych celów integracji europejskiej; wskazania największych słabości bloku
radzieckiego i przyczyn jego upadku; wskazania najważniejszych tendencji rozwoju sytuacji w Europie w okresie
kryzysu i rozpadu ZSRR, Czechosłowacji i Jugosławii; zdeﬁniowania problemów wynikających ze stosunków
Federacji Rosyjskiej z byłymi republikami radzieckimi.

C3

Rozumienie najważniejszych procesów zachodzących w powojennej Europie; roli czynników integrujących
i dezintegrujących na stosunki miedzy europejskimi państwami; znaczenia integracji europejskiej dla umocnienia
pokoju; destrukcyjnego wpływu radzieckiej dominacji na rozwój stosunków w bloku wschodnim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada wiedzę na temat głównych tendencji
rozwoju relacji międzynarodowych powojennej Europy;
zna najważniejsze wydarzenia determinujące rozwój
stosunków międzynarodowych w Europie; posiada
wiedzę na temat najważniejszych problemów,
powojennej Europy; zna różnice między metodami
integracji Europy Zachodniej a konsolidowania bloku
wschodniego; zna najważniejsze wydarzenia
sprzyjające procesom integracyjnym
i dezintegracyjnym w powojennej Europie; zna skutki
rozpadu państw pod koniec XX wieku w Europie
i związanych z tym przeobrażeń ładu
międzynarodowego.

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student umie wskazać najważniejsze etapy rozwoju
stosunków międzynarodowych w Europie; umie
wskazać różnice między integracją Europy Zachodniej,
a konsolidacją bloku radzieckiego; umie zdeﬁniować
przyczyny dezintegracji bloku wschodniego; umie
wskazać czynniki integrujące i dezintegrujące
w stosunkach międzynarodowych w powojennej
Europie.

SMI_K1_U01,
zaliczenie pisemne
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

Student rozumie konieczność pogłębienia wiedzy dla
zrozumienia jakie cele i dlaczego chcą realizować
uczestnicy stosunków międzynarodowych, jakie jest
ich doświadczenie historyczne i rozumienie własnego
interesu narodowego lub wspólnotowego.

SMI_K1_K01

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

59

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nowa mapa polityczna Europy po drugiej wojnie światowej
- nowe granice państw w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej;
- wysiedlenia i migracje;
- traktaty z państwami pokonanymi;
- organizacja okupacji Niemiec i Austrii;
- proces norymberski.

W1, U1, K1

2.

Skutki rozpadu Wielkiej Koalicji
- traktat z Dunkierki, pakt Brukselski i powstanie NATO;
- gospodarcze i polityczne cele planu Marshalla.

W1, U1, K1

3.

Powstanie dwóch państw niemieckich
- proces jednoczenia zachodnich stref;
- przeobrażenia wschodniej strefy;
- pierwszy kryzys berliński;
- powstanie NRD i RFN.

W1, U1, K1

4.

Problem Republiki Federalnej Niemiec w procesie integracji Europy Zachodniej;
- udział RFN w powstaniu EWWiS;
- problem udziału RFN w armii europejskiej;
-przyjęcie Niemiec do NATO;
- rozwiązanie kwestii Zagłębia Saary.

W1, U1, K1

5.

Budowa i umocnienie radzieckiego bloku
- umocnienie komunistycznych reżimów w państwach bloku;
- przewrót w Czechosłowacji;
- stosunki ﬁńsko-radzieckie;
- powstanie Kominformu.

W1, U1, K1

Sylabusy

280 / 346

6.

Konﬂikt jugosłowiańsko-radziecki i jego międzynarodowe reperkusje
- przyczyny konﬂiktu;
- izolacja Jugosławii w ramach radzieckiego bloku;
- stanowisko państw Europy Zachodniej wobec konﬂiktu jugosłowiańskoradzieckiego;
- rozwiązanie sporu o Triest;
- zakończenie konﬂiktu po śmierci Józefa Stalina.

W1, U1, K1

7.

Problem zjednoczenia Niemiec i zakończenia okupacji Austrii
- powrót do kwestii zjednoczenia Niemiec w okresie odprężenia 1954-1956;
- droga ku neutralizacji Austrii;
- problem Berlina i drugi kryzys berliński.

W1, U1, K1

8.

Problemy radzieckiego bloku
- powstanie Układu Warszawskiego i ożywienie RWPG;
- ZSRR wobec kryzysu w Polsce i na Węgrzech w 1956 r.
- kontrolowana niezależność Rumunii;
- interwencja państw radzieckiego bloku w Czechosłowacji w 1968 r.

W1, U1, K1

9.

Europa w okresie odprężenia
- polityka wschodnia Republiki Federalnej Niemiec;
- proces KBWE i podpisanie Aktu Końcowego;
- znaczenie Aktu Końcowego KBWE w radzieckim bloku.

W1, U1, K1

10.

Europa w okresie reform Michaiła Gorbaczowa
- rozwiązanie Układu Warszawskiego;
- likwidacja RWPG;
- proces KBWE;
- zjednoczenie Niemiec
- normalizacja stosunków polsko-niemieckich.

W1, U1, K1

11.

Rozpad Związku Radzieckiego i powstanie nowych państw w Europie Wschodniej
- emancypacja republik bałtyckich;
- powstanie niepodległej Federacji Rosyjskiej; Ukrainy, Białorusi i Mołdawii;
- powstanie Wspólnoty Niepodległych Państw.

W1, U1, K1

12.

Rozpad państw federacyjnych w Europie
- rozpad Czechosłowacji i powstanie Czech i Słowacji;
- proces rozpadu Jugosławii i powstanie nowych państw bałkańskich;
- międzynarodowe aspekty rozpadu Jugosławii.

W1, U1, K1

13.

Procesy integracyjne w Europie Środkowej
- porozumienia regionalne;
- rozszerzenie Unii Europejskiej.

W1, U1, K1

14.

Dylematy Federacji Rosyjskiej wobec przemian zachodzących w Europie
- zacieśnienie związków z Białorusią;
- normalizacja stosunków z Ukrainą;
- Rosja wobec rozwoju terytorialnego NATO i UE.

W1, U1, K1

15.

Destabilizacyjna rola Federacji Rosyjskiej w Europie Wschodniej
- problem Naddniestrza;
- wojna z Gruzją i powstanie Abchazji i Południowej Osetii;
- stosunki rosyjsko-ukraińskie w okresie prezydentury Władymira Putina.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie testu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Dyplomacja publiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIDWS.1100.5cd559fd36c23.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze współczesną, rosnącą rolą dyplomacji publicznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student zna pojęcie dyplomacji publicznej i różne jej
rodzaje. Rozumie jaką rolę dyplomacja publiczna
odgrywa we współczesnych relacjach
międzynarodowych.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W07

projekt

283 / 346

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zastosować różne rodzaje dyplomacji
publicznej w zależności od sytuacji, a także potraﬁ
dopasować główne wymagania dyplomacji publicznej
w zależności od interesów Polski oraz wybranego
państwa.

SMI_K1_U01, SMI_K1_U05 projekt

U2

Student posiada umiejetność nawiązywania
współpracy oraz inspirowania różnych organizacji
i instytucji.

SMI_K1_U05

projekt

SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy zespołowej,
przygotowania przykładowego projektu z dziedziny
dyplomacji publicznej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

pozyskanie danych

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Dyplomacja publiczna i kulturalna (DPiK) obejmuje szereg działań o charakterze
strategicznym,
koncepcyjnym, analitycznym, koordynacyjnym i wykonawczym, które poprzez
kształtowanie
postaw społecznych i opinii publicznej za granicą wpływają na realizację istotnych
interesów
państwa, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i, przede wszystkim,
międzynarodowym.
Stanowiąc uzupełnienie dla tradycyjnych form dyplomacji, dyplomacja publiczna i
kulturalna jest
skierowana przede wszystkim do zagranicznych instytucji, organizacji i
społeczeństw i stawia sobie
za cel kształtowanie przychylnej opinii publicznej, poprawę i obiektywizację
wiedzy i zrozumienia
kraju poza jego granicami, popularyzację jego historii, kultury i dziedzictwa oraz
stymulowanie
kontaktów i inicjowanie współpracy między zagranicznymi i krajowymi
podmiotami.

W1, U1, K1

2.

Celem kursu jest uzyskanie przez studentów wiedzy na temat:
- modeli DPiK,
- narzędzi DPiK,
- uczestników DPiK,
- czynników wpływających na praktykę DPiK,
- sposobów realizacji priorytetów DPiK,
- technologii informacyjno-komunikacyjnych w DPiK,
- pomocy i współpracy rozwojowej,
- roli polityki historycznej w DPiK,
- wpływu DPiK na realizowanie interesów państwa na arenie międzynarodowej na
podstawie
wybranych przykładów,
- dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej Polski oraz
- miejsca Polski na arenie międzynarodowej w oparciu o analizę jej potencjału
gospodarczego i
politycznego, uczestnictwa w wielostronnych formatach międzynarodowych i
współpracy z Polonią
i Polakami mieszkającymi za

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność na zajęciach, projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Polityka bezpieczeństwa w Europie Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIBMdS.1100.5cd55a0626c72.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami dotyczącymi problematyki
bezpieczeństwa i uwarunkowań geopolitycznych w regionie Europy Wschodniej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

specyﬁkę regionalną Europy Wschodniej i obszarów
przyległych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W06

zaliczenie
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W2

uwarunkowania polityki bezpieczeństwa
poszczególnych krajów regionu i obszarów przyległych

SMI_K1_W02

zaliczenie

W3

doktrynalne założenia polityki bezpieczeństwa
poszczególnych krajów regionu i obszarów przyległych

SMI_K1_W02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie przygotować się do dyskusji
na przedstawione tematy

SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie

U2

we współdziałaniu z grupą przedstawić fragment
omawianej problematyki, w formie prezentacji
multimedialnej na zajęciach

SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu
problematyki bezpieczeństwa w Europie Wschodniej

SMI_K1_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa w Europie Środkowej i
Wschodniej; Rozpad Związku Radzieckiego i kształtowanie się nowego porządku
regionalnego. Cechy charakterystyczne Europy Wschodniej; Główne współczesne
problemy bezpieczeństwa regionu: stabilność polityczna, stabilność ekonomiczna,
ambicje mocarstwowe Federacji Rosyjskiej, wpływ aktorów zewnętrznych: Unii
Europejskiej, Turcji, Bliskiego Wschodu, Chin, USA; Charakterystyka polityki
bezpieczeństwa wedle schematu: uwarunkowania, założenia i realizacja; Proces
instytucjonalizacji bezpieczeństwa regionalnego; Problematyka bezpieczeństwa
energetycznego w regionie; Odbudowa mocarstwowej pozycji Federacji Rosyjskiej
i proces reintegracji obszaru poradzieckiego; Rewolucja na Ukrainie, aneksja
Krymu i wojna w Donbasie - uwarunkowania i konsekwencje dla bezpieczeństwa
międzynarodowego.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie treści zajęć oraz zaleconej literatury.
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Prawo międzynarodowe prywatne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIDWS.1100.6053edf43d4e8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest praktyczne zaznajomienie studentów z podstawowymi źródłami i zasadami stosowania
międzynarodowego prawa prywatnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

kluczowe normy prawa prywatnego
międzynarodowego oraz potraﬁ je zastosować
w praktyce w określonych okolicznościach faktycznych

SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać oceny zjawisk i procesów zachodzących
w obszarze międzynarodowego obrotu w sprawach
cywilnych z punktu widzenia norm prawa
międzynarodowego prywatnego

SMI_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

pracować w grupie przy rozwiązywaniu kazusów
i zadań z zakresu prawa prywatnego
międzynarodowego

SMI_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

rozpoznać i zastosować odpowiednie normy prawa
międzynarodowego prywatnego w szeroko pojętych
stosunkach międzynarodowych

SMI_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy z zakresu prawa
prywatnego międzynarodowego

SMI_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

realizowania projektów z zakresu dziedzin prawa
międzynarodowego prywatnego w ramach pracy
zespołowej

SMI_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

analiza aktów normatywnych

15

przygotowanie do zajęć

10

rozwiązywanie kazusów

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zajęcia mają charakter teoretyczno-warsztatowy. Najpierw prowadzący omawia
kluczowe zasady i akty prawne funkcjonujące w danym obszarze prawa
prywatnego międzynarodowego, a następnie studenci rozwiązują w oparciu o te
regulacje kazusy/zadania dotyczące zaprezentowanej tematyki. Ogółem, na kursie
będą poruszone następujące tematy:
1. Pojęcie i ogólne zasady prawa prywatnego międzynarodowego: ewolucja
historyczna, podstawowe deﬁnicje i typologia, źródła i zakres stosowania,
struktura i typy norm kolizyjnych, stosowanie normy kolizyjnej i prawa
właściwego, odmowa zastosowania właściwego prawa.
2. Międzynarodowe prawo osobowe: obywatelstwo, zdolność prawna i do
czynności prawnych, śmierć i uznanie za zmarłego
3. Międzynarodowe prawo rodzinne i opiekuńcze: małżeństwo (zawarcie, rozwód,
W1, U1, U2, U3, K1, K2
separacja), stosunki majątkowe między małżonkami, alimentacja, opieka nad
dzieckiem
4. Międzynarodowe prawo spadkowe: zasady dziedziczenia, rozporządzenia
testamentowe, zachowek, postępowanie spadkowe
5. Międzynarodowe prawo rzeczowe: własność i posiadanie rzeczy, własność
intelektualna
6. Międzynarodowe prawo zobowiązań: Konwencja rzymska z 1980 r.,
zobowiązania umowne (Rozporządzenie Rzym I), zobowiązania pozaumowne
(rozporządzenie Rzym II)
7. Międzynarodowe prawo postępowania cywilnego: reżim brukselski, uznawanie
orzeczeń, właściwość sądów
8. Międzynarodowy arbitraż handlowy
9. Międzynarodowe prawo morskie i lotnicze

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aby zaliczyć kurs, należy zdać końcowe kolokwium, które
będzie składało się z dwóch kazusów. Przy ich
rozwiązywaniu studenci mogą posiadać własne notatki,
książki oraz akty prawne.
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Stosunki międzynarodowe w Afryce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cd559fc9c35a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest przybliżenie studentom tematyki stosunków międzynarodowych na kontynencie afrykańskim
od okresu kolonialnego do czasów współczesnych, z naciskiem na okres postzimnowojenny. Analiza prowadzona
w trakcie wykładu będzie obejmować kontekst regionalny oraz szerszy kontekst globalny, z uwzględnieniem
uwarunkowań historycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych. Jedną z wiodących metod
dydaktycznych będzie metoda studium przypadku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie najważniejsze problemy
międzynarodowych stosunków politycznych
i gospodarczych w Afryce.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

projekt, aktywność na
zajęciach

W2

Student rozumie kluczowe regionalne i transnarodowe
wyzwania stojące przed kontynentem afrykańskim
i ich wpływ na politykę zagraniczną państw regionu.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

projekt, aktywność na
zajęciach

W3

Student zna i charakteryzuje podstawowe problemy
państw i społeczeństw afrykańskich.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

projekt, aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ omówić specyﬁkę regionalną Afryki
(geograﬁczną, polityczną, gospodarczą, społeczną,
kulturową).

SMI_K1_U01

projekt, aktywność na
zajęciach

U2

Student potraﬁ przeanalizować zmieniającą się rolę
odgrywaną przez państwa afrykańskie w systemie
bezpieczeństwa międzynarodowego oraz w globalnej
gospodarce.

SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

projekt, aktywność na
zajęciach

U3

Student potraﬁ wykorzystać zdobytą na zajęciach
wiedzę oraz umiejętność samodzielnego wyszukiwania
literatury przy analizie i interpretacji problemów,
z którymi mierzą się państwa afrykańskie.

SMI_K1_U02,
projekt, aktywność na
SMI_K1_U04, SMI_K1_U06 zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznego odbioru informacji
medialnych dotyczących stosunków
międzynarodowych w Afryce, jak również
wykorzystania zdobytej w trakcie zajęć wiedzy
w procesie podejmowania decyzji i pracy nad różnego
rodzaju projektami związanymi z zagadnieniami
dotyczącymi współczesnej Afryki.

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03

projekt, aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Państwa przedkolonialne na kontynencie afrykańskim; 2. Kolonializm w Afryce;
3. Wojny światowe i ich wpływ na kolonie europejskie w Afryce; 4. Pierwszy etap
dekolonizacji, Rok Afryki 1960; 5. Dekolonizacja państw Afryki Subsaharyjskiej po
1960 roku; 6. Kryzysy państwowości i konﬂikty w okresie zimnowojennym; 7.
Sytuacja polityczna w Afryce po zakończeniu zimnej wojny; 8. Współpraca państw
afrykańskich w ramach regionalnych ugrupowań integracyjnych; 9. Relacje z
byłymi metropoliami kolonialnym oraz mocarstwami światowymi; 10. Państwa
afrykańskie na forum ponadregionalnych organizacji międzynarodowych; 11.
Konﬂikty we współczesnej Afryce, problem dysfunkcyjności państw afrykańskich;
12. Zagrożenia bezpieczeństwa oraz wojna z terroryzmem; 13. "Afrykański
renesans" a wyzwania stojące przed państwami regionu

1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metoda tekstu przewodniego
Rodzaj zajęć
wykład

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. Wskazana obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Polityka zagraniczna Polski po 1989 roku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.6053ea72a10a8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy odnośnie uwarunkowań, celów i głównych kierunków polskiej polityki
zagranicznej po 1989 r., a także omówienie stosunków Polski z najważniejszymi partnerami zagranicznymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Funkcje polityki zagranicznej, jej uwarunkowania oraz
podstawowe cele i środki przy pomocy, których można
je osiągnąć

SMI_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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W2

Nowe kierunki, jakie pojawiły się w polskiej polityce
zagranicznej po 1989 r., a także główne problemy
w stosunkach z najważniejszymi partnerami
zagranicznymi Polski

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

Funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych
za realizację polityki zagranicznej Polski po 1989 r.,
oraz stosowanych przez nie narzędzi

SMI_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U1

Analizować przyczyny zmian kierunków w polskiej
polityce zagranicznej po 1989 r. oraz identyﬁkować
najważniejsze problemy w stosunkach z wybranymi
partnerami zagranicznymi Polski

SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

Prawidłowo interpretować zjawiska zachodzące
w polityce zagranicznej Polski po 1989 r.

SMI_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

SMI_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Pracy w instytucjach zajmujących się problematyką
polskiej polityki zagranicznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie projektu

30

analiza dokumentów programowych

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykłady
Pojęcie, cele, funkcje, uwarunkowania i instrumenty polityki zagranicznej; Polityka
zagraniczna RP po 1989 r. - zagadnienia ciągłości i przełomów; Polityka
bezpieczeństwa RP; Polityka integracji Polski z WE/UE; Stosunki polsko-niemieckie
po 1989 r.; Polska polityka wschodnia po 1989 r.; Stosunki z południowymi
sąsiadami Polski; Stany Zjednoczone, jako strategiczny partner Polski; Stosunki RP
z głównymi partnerami pozaeuropejskimi; Polska w organizacjach
międzynarodowych

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Ćwiczenia
Prawne i organizacyjne podstawy polityki zagranicznej Polski po 1989 r.; Polityka
europejska Polski a polityka zagraniczna Polski – zależności i prakseologia; Exposé
ministrów spraw zagranicznych – zajęcia metodologiczne z analizy polityki
zagranicznej państwa; Funkcjonowanie i skuteczność polityki zagranicznej Polski
po 1989 r. (dyplomacja publiczna i kulturalna, dyplomacja gospodarcza, polska
pomoc rozwojowa); Polonia i Polacy za granicą jako instrument polskiej polityki
zagranicznej; Inne formy dyplomacji państwa – praktyka działania i skuteczność

2.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

Przygotowanie policy brief (adresat oraz temat analizy zostaną
wylosowane przez studenta/-kę z przygotowanej przez prowadzącego puli
gotowych propozycji) – 50% oceny końcowej z ćwiczeń Przygotowanie
zaliczenie na ocenę wniosku projektowego na formularzach stosowanych w konkursach:
Polonia i Polacy za granicą (obsługiwanego przez KPRM), Dyplomacja
publiczna (obsługiwanego przez MSZ), Polska pomoc rozwojowa
(obsługiwanego przez MSZ) – 50% oceny końcowej z ćwiczeń

wykład

egzamin pisemny

Egzamin z treści omawianych podczas wykładów. Do egzaminu
dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Organizacje międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cac67cba1255.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 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

Celem modułu jest zapoznanie studentów trzeciego roku stosunków międzynarodowych z zagadnieniami
związanymi z funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych. Student zdobywa informacje systemowe
związane ze specjalistyczną gałęzią prawa międzynarodowego publicznego jaką jest prawo organizacji
międzynarodowych. Celem zajęć jest zaprezentowanie problematyki podstaw prawnych oraz funkcjonowania
organizacji międzynarodowych jako szczególnie ważnych podmiotów prawa międzynarodowego oraz
zaprezentowanie ich miejsca i roli we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie podstawowe regulacje prawne
odnoszące się do powstania i funkcjonowania
organizacji międzynarodowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W2

Student zna genezę i rozwój historyczny organizacji
międzynarodowych

SMI_K1_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W3

Student zna funkcje organizacji międzynarodowych
ponadnarodowych, międzyrządowych oraz
pozarządowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W4

Student zna przesłanki nabycia, utraty, wygaśnięcia
i zawieszenia członkostwa w organizacjach
międzynarodowych.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wskazać różnice pomiędzy
międzynarodowymi organizacjami rządowymi
i pozarządowymi oraz ponadnarodowymi. Potraﬁ je
scharakteryzować według określonych kryteriów

SMI_K1_U01,
egzamin pisemny,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 egzamin ustny

U2

Student potraﬁ rozróżnić zasadnicze formy
członkostwa w organizacjach międzynarodowych

SMI_K1_U01,
egzamin pisemny,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 egzamin ustny

U3

Potraﬁ napisać statut organizacji międzynarodowej
oraz zastrzeżenie do statutu organizacji
międzynarodowej

SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów dokonać oceny organizacji
międzynarodowej jako podmiotu stosunków
międzynarodowych

SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

K2

Student jest gotów do ciągłego pogłębiania zdobytej
wiedzy, przyswajania i analizowania nowych
wiadomości odnoszących się do organizacji
międzynarodowych

SMI_K1_K01

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Geneza i rozwój organizacji międzynarodowych
2. Pojęcie, charakterystyka wyróżników i funkcje organizacji międzynarodowej
3. Organizacje międzynarodowe jako podmiot stosunków międzynarodowych
4. Organizacje międzynarodowe a suwerenność państw
5. Klasyﬁkacja organizacji międzynarodowych
6. Podstawy funkcjonowania, umowa założycielska i statut organizacji
międzynarodowych. Prawo wewnętrzne organizacji międzynarodowych
7. Członkostwo w organizacji międzynarodowej. Przesłanki nabycia, utraty,
wygaśnięcia i zawieszenia członkostwa w organizacjach międzynarodowych.
8. Klasyﬁkacje organów organizacji międzynarodowych, funkcji organów
wybranych organizacji międzynarodowych
9. Mechanizmy decyzyjne i proces prawotwórczy w organizacjach
międzynarodowych: procedury głosowania, charakter prawny i formy aktów
prawnych organizacji międzynarodowych, tryby podejmowania decyzji
10. Przywileje i immunitety organizacji międzynarodowych
11. Funkcjonariusze międzynarodowi
12. ONZ i wybrane organizacje wyspecjalizowane NZ
13.ONZ i wybrane organizacje wyspecjalizowane NZ
14. Wybrane organizacje regionalne
15. Wybrane organizacje pozarządowe

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, egzamin
ustny

Egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na
które składają się treści przekazywane podczas wykładów oraz
wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania
podręczników obowiązkowych. W przypadku sesji zdalnej
egzamin będzie miał formę testu na platformie rekomendowanej
przez Władze Uniwersytetu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1300.5ca756b2af3d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student nabywa wiedzę i umiejętność potrzebne do przygotowania pracy dyplomowej pod opieką pracownika
badawczo-dydaktycznego

C2

Student nabywa umiejętność samodzielnego formułowania myśli oraz otwartość i konsekwencję w myśleniu

C3

Student nabywa świadomość potrzeby dalszego kształcenia

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna podstawową terminologię stosowaną w badaniach
z zakresu nauk o polityce i administracji

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

zna metody i techniki badawcze stosowane w naukach
o polityce i administracji

SMI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

zna wymagania stawiane pracom dyplomowym
w INPiSM

SMI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W4

posiada wiedzę z zakresu ochrony własności
intelektualnej

SMI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretuje zjawiska z różnych obszarów nauk
o polityce i administracji

SMI_K1_U01,
zaliczenie na ocenę
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

U2

potraﬁ stosować wybrane podejścia badawcze oraz
teorie naukowe z zakresu nauk o polityce
i administracji

SMI_K1_U01,
zaliczenie na ocenę
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

U3

posługuje się właściwymi narzędziami i metodami
badań z zakresu nauk społecznych w celu
przeprowadzenia badań własnych

SMI_K1_U01,
zaliczenie na ocenę
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

U4

ma umiejętność poszukiwania i selekcji informacji
w warunkach globalizacji badań naukowych oraz
korzysta z technik komunikacyjnych i IT w zakresie
nauk o polityce i administracji

SMI_K1_U05, SMI_K1_U06 zaliczenie na ocenę

U5

przygotowuje pracę dyplomową z zakresu nauk
o polityce i administracji zgodnie z wymogami
stawianymi pracom dyplomowym w INPiSM

SMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

myśli w sposób samodzielny, krytyczny i twórczy

SMI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

jest świadomy konieczności etycznego postępowania
w trakcie pisania pracy dyplomowej

SMI_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

analiza i przygotowanie danych

60

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
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

90

analiza i przygotowanie danych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot i cele prac dyplomowych, wymagania stawiane pracom dyplomowym w
INPiSM; Wymogi edycyjne prac dyplomowych, Konstruowanie przypisów i
bibliograﬁi; Podstawowe zasady etyki w pisaniu prac naukowych oraz
konsekwencji plagiatowania, Metodologia pracy naukowej, warsztat badawczy,
techniki opisu naukowego; Bazy źródłowe; wybór problemu badawczego pracy
dyplomowej; prezentacja konspektu pracy i dalszych etapów przygotowywania
pracy dyplomowej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Sformułowanie problemu badawczego pracy dyplomowej, struktury pracy
oraz wstępnej bibliograﬁi

Semestr 6

Sylabusy
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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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Międzynarodowe stosunki kulturalne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cd42d3c885b3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przedstawienie pozycji i roli kultury w stosunkach międzynarodowych zarówno ze strony
podmiotowej samego zjawiska, jak i jako narzędzia, wykorzystanego wieloaspektowo w kształtowaniu relacji
międzynarodowych. Podczas zajęć studentom zostaną przybliżone zagadnienia międzynarodowych stosunków
kulturalnych w ujęciu teoretycznym, instytucjonalnym i problemowym.

C2

Celem zajęć jest przekazanie studentom stosunków międzynarodowych wiedzy, za pomocą której będą w stanie
kształtować i wykorzystywać w przyszłości elementy kulturalne, jako polityczne narzędzia, w ewentualnym
kreowaniu politycznej rzeczywistości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna deﬁnicję pojęcia kultura i cywilizacja oraz
teoretyczne spory deﬁnicyjne na płaszczyźnie
naukowej. Rozumie różnice pojęć i teorii,
pozwalających na samodzielne kształtowanie
stanowisk wobec deﬁnicji i dyskursów na ten temat,
pozwalających na samodzielne kreowanie teorii
związanych z narzędziami kulturalnymi w stosunkach
międzynarodowych.

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W06

esej

W2

Zna teoretyczne sposoby wytwarzania kultury oraz jej
roli w odniesieniu do państwa, narodu, religii,
gospodarki i społeczeństwa.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W05

esej

W3

Student zna i rozumie rolę komunikacji i mediów
w zakresie wykorzystywania ich jako środków
do promowania i rozpowszechniania kultury
w wymiarze globalnym, regionalnym i bilateralnym.

SMI_K1_W03,
SMI_K1_W07

esej

W4

Student zna uwarunkowania działalności instytucji
międzynarodowych zajmujących się problematyką
kulturalną w odniesieniu do polityki
wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W07

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ potraﬁ skojarzyć i wymienić
wydarzenia z zakresu międzynarodowych stosunków
kulturalnych w w odniesieniu do stosunków
międzynarodowych.

SMI_K1_U03, SMI_K1_U07 esej

U2

Student potraﬁ, przynajmniej w zakresie
teoretycznym, dobrać narzędzia z obszaru kultury
i prawa międzynarodowego publicznego w tym
zakresie oraz wykorzystać je w potencjalnym
kreowaniu zdarzeń z zakresu stosunków
międzynarodowych, ochrony światowego dziedzictwa
kulturalnego oraz zachowania zróżnicowania
kulturowego.

SMI_K1_U02,
esej
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

U3

Student potraﬁ wskazać instytucje międzynarodowe
(organizacje międzyrządowe i pozarządowe), które
realnie kreują międzynarodowe stosunki
na płaszczyźnie kulturalnej, ochrony światowego
dziedzictwa kulturalnego oraz zachowania
różnorodności kulturowej

SMI_K1_U02, SMI_K1_U04 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student gotów jest do zabierania głosu w dyskusjach
i debatach na dowolny temat dotyczący wpływu
kultury na stosunki międzynarodowe, ich roli i wagi
w stosunkach międzynarodowych, roli instytucji
krajowych i międzynarodowych, będących
uczestnikami kreowania międzynarodowych
stosunków kulturalnych - ich sprawczości,
efektywności oraz wpływu na pożądaną sytuację
w sferze politycznej i społecznej.

SMI_K1_K01, SMI_K1_K02

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

30

analiza dokumentów programowych

5

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie eseju

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia teoretyczne, zapoznające studenta z deﬁnicją kultury, przemian
kulturowych w XX w., ze szczególnym uwzględnieniem końca XX w. i XXI w.

W1, W2

2.

Kultura a polityka, gospodarka i społeczeństwo. Możliwe płaszczyzny
oddziaływania kulturalnego na płaszczyźnie międzynarodowej. Uwarunkowania
bezpośrednie i pośrednie międzynarodowych stosunków kulturalnych.

W2, W3, U2

3.

Państwowe i pozapaństwowe podmioty kreujące międzynarodowe stosunki
kulturalne, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań europejskich.

W2, W4, U3

4.

Formalnoprawne regulacje międzynarodowych stosunków kulturalnych.

U2, K1

5.

Narzędzia komunikacji międzykulturowej.

W3, U2, K1

6.

Konﬂikty zbrojne a dobra kulturowe - ochrona, przeciwdziałanie niszczeniu, spory
o dobra kulturowe.

U2, U3, K1

7.

Międzynarodowe stosunki kulturalne a bezpieczeństwo kulturowe - różnice
przedmiotowe i podmiotowe, metodologia działań.

W1, K1

8.

Narzędzia dyplomacji kulturalnej teoria i analiza wybranych przykładów.

W2, W3, U1, U3, K1

9.

Polska a międzynarodowa polityka kulturalna (organizacja, narzędzia realizacji w
aspekcie dyplomatycznym i wizerunkowym).

U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej tematyczny.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii stosunków międzynarodowych XX w. ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń politycznych po upadku
systemu bipolarnego.

Sylabusy
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Obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cd559ﬀ76338.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie kluczowych procesów w wymiarze politycznym,
społecznym i gospodarczym zachodzących na obszarze poradzieckim oraz miejsca i znaczenia tego regionu
w stosunkach międzynarodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

istotę i cechy systemu międzynarodowego
na obszarze poradzieckim

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W07

zaliczenie
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W2

zna i rozumie procesy zachodzące w stosunkach
międzynarodowych na obszarze poradzieckim

SMI_K1_W02

zaliczenie

W3

znaczenie obszaru poradzieckiego w stosunkach
międzynarodowych

SMI_K1_W02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować i wyciągać wnioski z wydarzeń
zachodzących w przestrzeni międzynarodowej
w odniesieniu do obszaru poradzieckiego

SMI_K1_U01,
zaliczenie
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

U2

śledzić bieżące wydarzenia z zakresu stosunków
międzynarodowych i omawiać je publicznie

SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 zaliczenie

U3

we współdziałaniu z grupą prowadzić proste badania
źródłowe w zakresie stosunków międzynarodowych
odnoszące się do obszaru poradzieckiego

SMI_K1_U06

zaliczenie

SMI_K1_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ciągłego pogłębiania i poszerzania wiedzy z zakresu
problematyki stosunków międzynarodowych
ze szczególnym uwzględnieniem obszaru
poradzieckiego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W trakcie kursu omówione zostaną najważniejsze uwarunkowania
międzynarodowe na obszarze poradzieckim, z uwzględnieniem polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa poszczególnych państw; W ramach przedmiotu
omówione zostaną również konﬂikty regionalne oraz bieżąca sytuacja związana z
próbami ich uregulowania; Zostaną również omówione interesy poszczególnych
mocarstw na obszarze poradzieckim, a także procesy instytucjonalizacji
bezpieczeństwa międzynarodowego w tym regionie.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie treści zajęć oraz zaleconej literatury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Komunikatywna znajomość języka rosyjskiego

Sylabusy
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Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1100.5cd559fea354a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

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 problematykę międzynarodowych przepływów
czynników produkcji (pracy, kapitału) oraz aktorów
międzynarodowych stosunków gospodarczych
(państwa, organizacje, korporacje)

SMI_K1_W01,
SMI_K1_W02

esej

W2

Zna podstawowe zagadnienia związane
z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i potraﬁ
wyszukiwać informacje na ich temat

SMI_K1_W06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Potraﬁ bardzo szeroko opracować zagadnienie
problemowe dotyczące wpływu inwestycji
zagranicznych na zagraniczną politykę ekonomiczną
państwa oraz na gospodarkę światową

SMI_K1_U04, SMI_K1_U06 esej, prezentacja

U2

Posługuje się przedmiotowym językiem stosunków
międzynarodowych w podstawowym zakresie,
w prostych analizach zjawisk politycznych

SMI_K1_U02

esej, prezentacja

K1

Rozumie znaczenie inwestycji zagranicznych dla
rozwiązywania współczesnych problemów
gospodarczych (międzynarodowych oraz krajowych)
i ocenia skuteczność podjętych środków

SMI_K1_K01

esej, prezentacja

K2

Zna podstawowe mierniki wyceny ryzyka
inwestycyjnego i potraﬁ ocenić ryzyko konkretnych
inwestycji zagranicznych

SMI_K1_K01

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie eseju

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nowoczesne technologie a współczesna gospodarka

W1

2.

Nowe nurty współczesnej ekonomii

W2, U2

3.

Indeksy konkurencyjności inwestycyjnej (AT Kearney FDI Index, Doing Business)

U2, K2

4.

Korporacje transnarodowe we współczesnej gospodarce

U1, K1

5.

BIZ (podstawowe deﬁnicje, problemy, determinanty, ciemne strony)

W2, U2, K1

6.

Case studies (korporacje w sektorze wydobywczym, Sovereign Wealth Funds,
inwestycje chińskie w Afryce, polskie inwestycje zagraniczne)

U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem ukończenia kursu jest przygotowanie eseju i prezentacji oraz
przedstawienie ich w trakcie zajęć. Ocena końcowa składa się z trzech
elementów: obecność (30%), prezentacja (30% oraz aktywność/dyskusja
w trakcie zajęć (40%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu ekonomii międzynarodowej

Sylabusy
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Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIBMdS.1200.5cd55a0685c62.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem konwersatorium jest analiza i dyskusja nad zagrożeniami o charakterze niemilitarnym, które determinują
funkcjonowanie współczesnych państw.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna podstawy teoretyczne związane z badaniem
stosunków międzynarodowych

SMI_K1_W05

zaliczenie
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W2

Ma podstawową wiedzę o pozamilitarnych
zagrożeniach bezpieczeństwa

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie

W3

Ma wiedzę o współzależnościach bezpieczeństwa
międzynarodowego

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie

W4

Ma wiedzę na temat głównych procesów politycznych
przebiegających w systemie międzynarodowym

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie

W5

Ma wiedzę o skutkach zagrożeń wywołanych
pozamilitarnymi aspektami bezpieczeństwa

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ analizować rodzaje pozamilitarnych aspektów
bezpieczeństwa

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
projekt
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

U2

Potraﬁ dobrać i wykorzystać dostępne informacje pod
kątem ich obiektywności dla celów wyjaśniania
procesów politycznych, społecznych i ekonomicznych

SMI_K1_U02,
projekt
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do opracowania indywidualnie lub
we współpracy grupowej raportów na temat
pozamilitarnych kwestii bezpieczeństwa

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03

projekt, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Ewolucja problematyki bezpieczeństwa. Zagadnienia konﬂiktu asymetrycznego
i i niemilitarnych zagrożeń bezpieczeństwa
2. Terroryzm. Problemy deﬁnicyjne. Ewolucja zjawiska i jego aktualne wcielenia.
Fundamentalizm i terroryzm islamski
3. Bezpieczeństwo energetyczne. Uwarunkowania surowcowo-energetycznego
wymiaru bezpieczeństwa ekonomicznego. Międzynarodowe spory o zasoby
energetyczne
4. Ludzki wymiar bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo społeczne.Migracje
międzynarodowe - „szansa czy zagrożenie” dla współczesnych społeczeństw?
5. Problem ubóstwa. Wpływ ubóstwa na konﬂikt, wpływ konﬂiktów na ubóstwo.
Dobrobyt atrybutem bezpieczeństwa społecznego? Istota „buntu oburzonych”
6. Bezpieczeństwo kulturowe. Wyzwania i zagrożenia o charakterze kulturowym.
Ochrona dóbr kultury

1.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

7. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni. Rodzaje cyberzagrożeń. Deﬁniowanie
cybersiły. Prawne i instytucjonalne wyzwania cyberbezpieczeństwa
8. Bezpieczeństwo w erze dużych zbiorów danych (Big Data). Bezpieczeństwo
danych osobowych. Big Data i analizy predykcyjne oraz prawo do prywatności.
Chiński system oceny obywatela
9. Bezpieczeństwo ekologiczne. Konﬂikty ekologiczne a konﬂikty zbrojne. Rodzaje
problemów ekologicznych
10. Zdrowie jako problem bezpieczeństwa. Pandemia. Bioterroryzm
11. Prywatyzacja bezpieczeństwa. Początki prywatyzacji wojny. Prywatne ﬁrmy
wojskowe współcześnie. Międzynarodowy handel bronią.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, analiza tekstów, metoda projektów, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Konwersatorium zawiera dwa komponenty. (1) Konwersatoryjny oraz (2)
Projektowy. Ocena z zaliczenia będzie wypadkową aktywności podczas
zajęć-udziału w dyskusjach na podstawie zadanych przez prowadzącego
materiałów (skala ocen: 2-5) oraz oceny z przygotowanego i
zaprezentowanego projektu (case sudy) na temat zaproponowany przez
prowadzącego (skala ocen: 2-5)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Analiza współczesnych źródeł dyplomatycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Dyplomacja współczesna

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIDWS.1200.5cd55a08ca501.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z formami istniejących dokumentów, konstrukcję i metodami ich
powstawania oraz praca na źródłach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W pełni rozumie istotę i specyﬁkę stosunków
międzynarodowych, a także ma wiedzę na temat
istoty i cech charakterystycznych systemu
międzynarodowego

SMI_K1_W02

zaliczenie ustne

W2

Ma wiedzę na temat istniejących systemów
normatywnych i wartościujących mających wpływ
na kształt stosunków międzynarodowych oraz rozumie
specyﬁkę prawa międzynarodowego publicznego
i unijnego

SMI_K1_W04

zaliczenie ustne

U1

Na podstawie analizowanych dokumentów potraﬁ
dostrzec istotę, znaczenie i złożoność zjawisk
społecznych oraz konkretnych wydarzeń
zachodzących na arenie międzynarodowej

SMI_K1_U01

zaliczenie ustne

U2

Posiada umiejętność przygotowania prostych prac
pisemnych oraz wystąpień ustnych dotyczących
problematyki stosunków międzynarodowych

SMI_K1_U03, SMI_K1_U06 zaliczenie ustne

U3

Potraﬁ śledzić bieżące wydarzenia z zakresu
stosunków międzynarodowych, omawiać je publicznie
oraz w ramach prowadzonych dyskusji prezentować
własne stanowisko i uzasadniać je, poruszając się
w zakresie tematycznym stosunków
międzynarodowych i dotyczących tego zagadnienia
aktów normatywnych

SMI_K1_U06

U4

Potraﬁ indywidualnie lub we współdziałaniu z grupą
prowadzić proste badania źródłowe w zakresie
stosunków międzynarodowych

SMI_K1_U02, SMI_K1_U06 zaliczenie ustne

U5

Potraﬁ we współdziałaniu z grupą opracowywać proste
analizy dotyczące konkretnych zjawisk w zakresie
stosunków międzynarodowych, potraﬁ opracowywać
proste tematy związane z funkcjonowaniem prawa
międzynarodowego, a także na podstawie określonych
dokumentów przygotowywać tematy związane
z wpływem zjawisk społecznych i ekonomicznych
na stosunki międzynarodowe

SMI_K1_U06

Umiejętności – Student potraﬁ:

zaliczenie ustne

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

30

analiza źródeł historycznych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

• Proces kształtowania się rzeczywistości powojennej, ewolucja w kierunku
powstania świata bipolarnego I początek zimnej wojny na podstawie polemiki
Winstona Churchilla z Józefem Stalinem (dokumenty: przemówienie Churchilla w
Fulton; wywiad z J. Stalinem w odpowiedzi na to przemówieniem);
• Powstanie ONZ jako chęć kontroli I utrzymania pokoju światowego; ONZ jako
koncepcja nowej organizacji czy kontynuwacja Ligi Narodów?; koncepcje i
założenia a działalność w dniu dzisiejszym na podstawie Karty Narodów
Zjednoczonych;
• Okoliczności powstania NATO i Układu Warszawskiego – porównanie obu
dokumentów; ewolucja doktryny systemu północnoatlantyckiego w latach 90. XX
w. I w dniu dzisiejszym
• Analiza problemu piractwa morskiego – ewolucja problemu od 20-lecia
międzywojennego do dnia dzisiejszego; akty normatywne z tym związane;
• Strategia bezpieczeństwa narodowego
• Europejska strategia bezpieczeństwa
• Problem ochrony praw człowieka – okoliczności pojawienia się regulacji
prawnych tego zjawiska I jego ewolucja do dnia dzisiajszego na podstawie
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

1.

• Analiza Karty praw podstawowych UE – problem powstawania dokumentów o
powtarzającej się tematyce; konieczność powielania aktów prawnych, a ich
aktualizacja

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5

• Kwestia regulacji równouprawnienia w Europie na podstawie Europejskiej
Konwencji Ministerialnej w Sprawie Równości Mężczyzn i Kobiet – problematyka
funkcjonowania aktów prawnych w praktyce
• Konwencja dotycząca statusu uchodźców
• Zagadnienie ochrony praw dzieci w prawodawstwie na podstawie analizy
ewolucji Konwencji o prawach dziecka 20. 11. 1989 r./Protokół
fakultatywny do konwencji o prawach dziecka dotyczący włączania
dzieci w konﬂikt zbrojny 25.05.2000/ Protokół fakultatywny do
konwencji o prawach dziecka dotyczący sprzedaży dzieci, dziecięcej
prostytucji i dziecięcej pornograﬁi 25.05.2000
• Regulacje prawne problematyki małżeństw młodocianych w islamie w
warunkach europejskich
• Analiza prawodawstwa europejskiego (ze szczególnym uwzględnieniem aktów
prawnych UE I Polski, dotyczącego regulacji kwestii bezpieczeństwa na meczach
piłki nożnej
• Konstytucja Iranu

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdorazowo oceniana aktywność podczas zajęć, merytorycznie związana
z analizą dokumentów i źródeł dyplomatycznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość wydarzeń politycznych po II wojnie światowej

Sylabusy
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Problemy bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych zachodniej
hemisfery
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIBMdS.1200.5cd559fd7d4df.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

przedstawienie głównych problemów związanych z systemem bezpieczeństwa w zachodniej hemisferze,
podkreślenie dominującej roli USA w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa międzynarodowego w zachodniej
hemisferze, wypracowanie umiejętności analitycznego myślenia o procesach politycznych w zachodniej
hemisferze, umiejętność przyczynowo-skutkowego łączenia faktów historycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Ma podstawową wiedzę politologiczną o relacjach
między strukturami i podmiotami stosunków
międzynarodowych w skali regionalnej i globalnej.

SMI_K1_W02

zaliczenie pisemne

Potraﬁ identyﬁkować istotę, rolę, znaczenie
i skuteczność instrumentów służących budowaniu
systemu bezpieczeństwa międzynarodowego
SMI_K1_U02
w zachodniej hemisferze ze szczególnym
uwzględnieniem polityki Stanów Zjednoczonych wobec
państw zachodniej hemisfery w zakresie
bezpieczeństwa

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia twórczej współpracy w grupie

SMI_K1_K03

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Antecedencje budowy systemu bezpieczeństwa zachodniej hemisfery w XIX w.
Rola wybranych państw w tworzeniu systemu bezpieczeństwa zachodniej
hemisfery,
Konﬂikty międzynarodowe i wewnętrzne w krajach regionu w II połowie XIX w. i na
początku XX w.
Rywalizacja amerykańsko-europejska o wpływy w regionie
Rola Stanów Zjednoczonych w systemie bezpieczeństwa zachodniej hemisfery
Rola ruchu panamerykańskiego w budowie systemu bezpieczeństwa
System bezpieczeństwa zachodniej hemisfery w latach zimnej wojny
Bezpieczeństwo ekonomiczne i procesy integracyjne w zachodniej hemisferze:
ALALC, ALADI, Pakt Andyjski, SELA, reformy Karty OPA, NAFTA, Mercosur, FTAA i
ich znaczenie dla systemu bezpieczeństwa w zachodniej hemisferze

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praca pisemna: dwa pytania otwarte, czas trwania 30 min. Standardowa
skala ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych znajomość zagadnień z zakresu
historii i teorii stosunków międzynarodowych umiejętność interpretacji tekstów i krytycznej dyskusji

Sylabusy
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Praktyczne aspekty pracy w organizacjach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.5cd55a00bb82a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom trzeciego roku stosunków międzynarodowych informacji na temat
możliwości pracy w organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Uczestnicząc w module student poznaje
specyﬁkę i charakter pracy funkcjonariusza międzynarodowego. Student zdobywa umiejętność pozyskiwania
informacji na temat dostępnych praktyk, staży i ofert pracy w organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
uniwersalnych oraz regionalnych – europejskich. Potraﬁ przygotować, według wymaganych standardów,
odpowiednie dokumenty konieczne w procesie rekrutacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student posiada wiedzę na temat statusu
funkcjonariusza międzynarodowego, jego praw
i obowiązków oraz jego przywilejów i immunitetów

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2

Student posiada wiedzę na temat procesu rekrutacji
do pracy w organizacjach międzynarodowych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W06,
SMI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ rozróżnić kategorie funkcjonariuszy
międzynarodowych i pracowników organizacji
międzynarodowych występujące w ONZ, RE i UE

SMI_K1_U02,
zaliczenie na ocenę,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U06 projekt, prezentacja

U2

Student potraﬁ rozróżnić typy kontraktów związanych
z pracą w organizacjach międzynarodowych

SMI_K1_U02,
zaliczenie na ocenę,
SMI_K1_U05, SMI_K1_U07 projekt, prezentacja

U3

Student potraﬁ analizować oferty dotyczące stażu
i pracy w organizacjach międzynarodowych
SMI_K1_U02,
zaliczenie na ocenę,
i przygotować stosowny pakiet dokumentów konieczny
SMI_K1_U05, SMI_K1_U07 projekt, prezentacja
przy aplikowaniu o pracę w tych organizacjach
międzynarodowych (Europass, Personal Statement)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do ciągłego pogłębiania zdobytej
wiedzy, przyswajania i analizowania nowych
wiadomości odnoszących się do pracy w organizacjach
międzynarodowych

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Spotkanie 1: Wprowadzenie. Pojęcie funkcjonariusza międzynarodowego. Rozwój
historyczny.
Spotkanie 2: Podstawowe uregulowanie prawne dotyczące funkcjonariuszy
międzynarodowych.
Spotkanie 3: Kategorie funkcjonariuszy międzynarodowych. Kategorie
pracowników organizacji międzynarodowych
Spotkanie 4: Funkcje funkcjonariuszy międzynarodowych.
Spotkanie 4 i 5: Przywileje i immunitety pracowników organizacji
międzynarodowych.
Spotkanie 6 i 7: Stosunek pracy funkcjonariuszy (podstawa i rodzaje zatrudnienia,
podstawa zatrudnienia, rodzaje zatrudnienia, warunki zatrudnienia, emerytury i
ubezpieczenia społeczne)
Spotkanie nr 8: Możliwości edukacyjne w Polsce: przygotowanie do pracy w
organizacjach międzynarodowych i dyplomacji: Krajowa Szkoła Administracji
Publicznej i aplikacja dyplomatyczno-konsularna.

1.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Spotkanie nr 9: Staże w organizacjach międzynarodowych rządowych i
pozarządowych. Staże w MZS i polskich placówkach dyplomatycznych. Analiza
aktualnych ofert. Przedstawienie warunków stażu i obowiązków stażysty.
Spotkanie nr 10: Oferty pracy w ONZ. Struktura administracyjna organizacji.
Kategorie funkcjonariuszy międzynarodowych i pracowników ONZ.
Spotkanie nr 11. Oferty pracy w Radzie Europy. Struktura administracyjna
organizacji. Kategorie funkcjonariuszy międzynarodowych i pracowników Rady
Europy.
Spotkanie nr 12 i 13. Oferty pracy w Unii Europejskiej. Struktura administracyjna
organizacji. Kategorie funkcjonariuszy międzynarodowych i pracowników Unii
Europejskiej.
Spotkanie nr 14 i 15 . Przygotowanie dokumentów koniecznych przy aplikowaniu o
pracę w tych organizacjach międzynarodowych. Indywidualna praca studenta.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena przygotowanych przez studenta dokumentów
koniecznych przy aplikowaniu o pracę w wybranych
organizacjach międzynarodowych oraz udział we wskazanym
przez prowadzącego projekcie. Do oceny wykorzystuje się
standardową skalę ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Współczesne systemy polityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.5cb59467dddd1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy o systemach politycznych i ich elementach strukturalnych,
a także skonfrontowanie tej wiedzy z rzeczywistością ustrojową współczesnych państw. Prezentacja
demokratycznych i niedemokratycznych systemów politycznych. Studenci nabędą umiejętność oceny systemów
politycznych, a także identyﬁkowania niezbędnych dla systemu demokratycznego kryteriów i warunków ideowopolitycznych oraz procedur i mechanizmów instytucjonalnych. Będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu
publicznym nie tylko jako świadomi swych praw obywatele, lecz także jako uczestnicy inicjatyw i organizacji
realizujących różnorodne zadania w przestrzeni społecznej i politycznej bądź specjaliści pracujący w sektorze
publicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

jakie rodzaje systemów politycznych występują
we współczesnym świecie

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

funkcjonowaniu systemów politycznych wybranych
państw świata

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zidentyﬁkować i scharakteryzować instytucje
polityczne we współczesnych systemach politycznych.

SMI_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

posługiwać się terminologią z obszaru systemów
politycznych i prawa konstytucyjnego

SMI_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

interpretowania wydarzeń zachodzących w różnych
systemach politycznych z perspektywy stosunków
międzynarodowych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

System polityczny – problemy deﬁnicyjne. Instytucjonalne, funkcjonalne,
strukturalne i normatywne ujęcia systemu politycznego

W1, W2, U1, U2

2.

Elementy systemu politycznego

W1, U1

3.

Charakterystyka i cechy ustroju demokratycznego

W1, W2, U1, U2

4.

Zasady ustrojowe współczesnego państwa demokratycznego: suwerenność
narodu, przedstawicielstwo, podział władzy i zasada państwa prawnego

W1, W2, U1, U2

5.

Formy rządów: system parlamentarno-gabinetowy (wariant klasyczny, wariant
premierowski, wariant kanclerski), system prezydencki, system półprezydencki
oraz system rządów zgromadzenia

W1, W2, U1, U2

Sylabusy
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6.

Systemy wyborcze i ich wpływ na mechanizmy władzy państwowej

W1, W2, U1, U2

7.

System partyjny a system polityczny

W1, W2, U1, U2

8.

Problemy współczesnych demokracji

U1, K1

9.

Niedemokratyczne systemy polityczne – autorytaryzm i totalitaryzm

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Charakterystyka systemów politycznych wybranych państw – Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest udział w zajęciach oraz uzyskanie
pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego.

wykład

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywej oceny z
egzaminu.

Sylabusy
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Praktyki studenckie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.5cd4263245c52.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem nauczania jest nabycie przez studenta umiejętności zawodowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna specyﬁkę pracy w wybranej instytucji związanej
z kierunkiem studiów

SMI_K1_W07

zaliczenie
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W2

zna zasady funkcjonowania wybranej instytucji

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie

W3

zna obowiązki i uprawnienia pracownika
zatrudnionego w wybranej instytucji

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

konfrontuje nabytą w trakcie studiów wiedzę
teoretyczną z praktycznymi wymogami przyszłej pracy
zawodowej

SMI_K1_U02, SMI_K1_U07 zaliczenie

U2

nabywa kompetencje interpersonalne warunkujące
efektywne funkcjonowanie w pracy zawodowej

SMI_K1_U05

U3

zdobywa wiedzę praktyczną związaną z kierunkiem
kształcenia

SMI_K1_U01,
zaliczenie
SMI_K1_U02, SMI_K1_U05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stosuje zasady etyczne w rozwiązywaniu dylematów
etycznych w pracy zawodowej

SMI_K1_K02

zaliczenie

K2

współdziała w grupie na rzecz dobra publicznego

SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

zaliczenie

K3

przygotowuje się do samodzielnych i twórczych
działań w obszarze związanym z kierunkiem
kształcenia

SMI_K1_K01, SMI_K1_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
praktyki

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

analiza i przygotowanie danych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści kształcenia zależne od szczegółowych wymagań i zadań stawianych przez
interesariusza zewnętrznego w ramach organizacji praktyki

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja
Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia praktyki jest przedstawione przez studenta
zaświadczenia o pozytywnym ukończeniu praktyki wystawionego przez
interesariusza zewnętrznego organizującego praktykę oraz dostarczenie
kompletu dokumentów do INPiSM

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Pozaeuropejskie procesy integracyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.5cd55a00217b9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z procesami integracyjnymi zachodzącymi w różnych regionach świata.

C2

Uświadomienie studentom wpływu uwarunkowań regionalnych dla charakteru procesów integracyjnych i ich
poziomu.

C3

Uświadomienie studentom zależności polityczno-gospodarczych zachodzących w poszczególnych państwach
na procesy integracyjne i vice versa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

genezę oraz mechanizmy współpracy
w pozaeuropejskich ugrupowaniach integracyjnych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W07

projekt, prezentacja

W2

znaczenie ugrupowań integracyjnych jako podmiotów
w międzynarodowych stosunkach gospodarczych
i politycznych

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05,
SMI_K1_W07

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać analizy relacji pomiędzy państwami
tworzącymi poszczególne ugrupowania

SMI_K1_U02,
SMI_K1_U03,
projekt, prezentacja
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

U2

dokonać analizy relacji między ugrupowaniami
integracyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem
relacji z UE

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
projekt, prezentacja
SMI_K1_U03,
SMI_K1_U04,
SMI_K1_U06, SMI_K1_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przygotowania prognoz dotyczących kierunków
dalszego rozwoju współpracy w ramach konkretnych
ugrupowań

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

projekt, prezentacja

K2

interpretacji wpływu poszczególnych ugrupowań
integracyjnych na handel międzynarodowy
i gospodarkę światową

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03

projekt, prezentacja

K3

podjęcia dyskusji na tematy związane z rolą
i znaczeniem ugrupowań integracyjnych bazując
na sprawdzonej i rzetelnej wiedzy

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

6

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
81

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoretyczne podstawy współczesnych procesów integracyjnych. Rola i znaczenie
systemu GATT/WTO dla procesów integracyjnych. Geneza i uwarunkowania
współczesnych procesów integracyjnych. Główne pozaeuropejskie ugrupowania
integracyjne na świecie

W2, U2, K2, K3

2.

NAFTA – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny,
funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej

W1, W2, U1, K1, K2, K3

3.

ALADI i UNASUR – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system
instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

4.

Mercosur – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system instytucjonalny,
funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

5.

Wspólnota Andyjska – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system
instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

6.

ASEAN, APEC, BRICS – geneza, zasady i mechanizmy współpracy, system
instytucjonalny, funkcjonowanie i znaczenie na arenie międzynarodowej

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

7.

Afrykańska Wspólnota Gospodarcza, afrykańskie subregionalne ugrupowania
integracyjne

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metoda
projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Udział w zajęciach (minimum 50% obecności); Przygotowanie projektu na
projekt, prezentacja uzgodniony z prowadzącym temat; Prezentacja wyników projektu i
dyskusja na forum grupy

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

336 / 346

Warsztat kompetencji międzykulturowych: zrozumieć islam
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.6053f0463b456.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem warsztatu jest nabycie obiektywnej i wolnej od stereotypowego myślenia wiedzy z wybranych aspektów
kultury świata arabsko-muzułmańskiego oraz przygotowanie do funkcjonowania w wielokulturowym środowisku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna prawne i ideowe podstawy religii islamu.
Rozumie znaczenie religii muzułmańskiej
w kształtowaniu prawa, obyczajów, postaw jej
wyznawców

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
projekt, kazus

W2

Student zna podłoże konﬂiktów historycznych,
prawnych, kulturowych na linii islam-Zachód

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
projekt, kazus

W3

Student zna i rozumie normy obyczajowe i religijne
krajów kultury arabsko-muzułmańskiej determinujące
relacje/kontakty ich przedstawicieli na poziomie
międzynarodowym

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
projekt, kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować potencjalne zagrożenia/
SMI_K1_U01,
zaliczenie pisemne,
uproszczenia w postrzeganiu kultury arabskoSMI_K1_U02, SMI_K1_U03 projekt, kazus
muzułmańskiej

U2

Student potraﬁ obracać się w środowisku
wielokulturowym z poszanowaniem norm i obyczajów
innych kultur

SMI_K1_U01, SMI_K1_U03

U3

Student potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
polityczno-społeczne mające miejsce w kręgu kultury
arabsko-muzułmańskiej. Potraﬁ w sposób rzetelny
i obiektywny poszukiwać informacji i formułować tezy
wolne od uprzedzeń i stereotypów

SMI_K1_U01,
zaliczenie pisemne,
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03 projekt, kazus

zaliczenie pisemne,
projekt, kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do współpracy w środowisku
wielokulturowym

SMI_K1_K01,
SMI_K1_K02,
SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

zaliczenie pisemne,
projekt, kazus

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Przykładowe zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

1. Podstawy ideowe i główne pojęcia w islamie
2. Relacje między religią a prawem: znaczenie szariatu w prawodawstwie
współczesnych państw kultury arabsko-muzułmańskiej
3. Relacje miedzy religią a polityką
4.Islam- Zachód: główne osie konﬂiktów
5. Przyczyny i zakres zjawiska współczesnego radykalizmu i fundamentalizmu
islamskiego
6. Normy obyczajowe i prawne regulujące status kobiety w islamie
7. Analiza wybranych zagadnień statusu kobiety muzułmańskiej w świetle prawa
muzułmańskiego: teoria i praktyka: Małżeństwo w islamie: a) zaręczyny i zawarcie
małżeństwa, b) relacje pomiędzy mężem a żoną: obowiązki i prawa małżonków, c)
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
poligamia, Rozwód w islamie. Inne zagadnienia prawne i obyczajowe: a) wartość
K1
świadectwa kobiety b) prawo dziedziczenia c) prawo do nauki d) zjawisko zabójstw
honorowych itp.
8. Zagadnienie cielesności i seksualności w islamie:
a) al-hidżab, ubiór muzułmanki, b) instytucja haremu c) rytualne obrzezanie: mity
a rzeczywistość
9."Świadomość genderowa" wśród kobiet muzułmańskich oraz zjawisko feminizmu
w islamie (Nisa’iyyah)
10. Islam wobec demokracji i praw człowieka
11. Islam europejski: status religii islamu w laickich państwach i zlaicyzowanych
społeczeństwach
12. Wymiary zjawiska islamofobii
13. Normy obyczajowe i religijne islamu w relacjach
międzynarodowych/międzykulturowych

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt,
kazus

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warsztat składa się z dwóch komponentów: części
konwersatoryjnej i warsztatowej. By uzyskać zaliczenie
należy zdać test wiedzy o islamie oraz zrealizować
indywidualne i grupowe zadania warsztatowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Państwa czarnomorskie i ich polityka bezpieczeństwa w regionie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.5cd55a00e01a4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Pogłębienie wiedzy na temat państw czarnomorskich i różnych aspektów ich bezpieczeństwa (gospodarczego,
energetycznego, komunikacyjnego, terytorialnego, ekologicznego, politycznego, międzynarodowego);
pogłębienie wiedzy na temat metod, jakie stosują państwa czarnomorskie w celu ochrony swoich interesów
w regionie; zagrożeń stabilności międzynarodowej w regionie; występujących lokalnych konﬂiktów, rywalizacji,
współpracy regionalnej.

C2

Kształcenie umiejętności samodzielnego ujęcia wybranego tematu, jego prezentacji w samodzielnie wybranej
formie i formie narzuconej przez słuchaczy poprzez zadawane pytania lub uwagi.

C3

Umacnianie przekonania o konieczności samodzielnego pogłębienia wiedzy oraz znaczenia w jakości jej
przekazywania oraz znaczenia samodzielnego formułowania pytań.

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 posiada pogłębioną wiedzę czym jest region
czarnomorski; posiada wiedzę o polityce państw
czarnomorskich; wie jak polityka poszczególnych
państw wpływa na sytuację innych uczestników
stosunków międzynarodowych i ich współpracę
w regionie. Zna ewolucję stosunków
międzynarodowych, procesy polityczne kształtujące
przestrzeń międzynarodową w regionie
czarnomorskim, procesy społeczne wpływające
na stosunki międzynarodowe w regionie.

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W03,
SMI_K1_W04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ samodzielnie opracować wybrany temat,
przedstawić go w wybranej przez siebie formie
referatu, prezentacji, prezentacji multimedialnej lub
innej i obronić w trakcie dyskusji; wyjaśnić omawiane
procesy i zjawiska, wytłumaczyć zależności
występujące miedzy nimi. Umie określić wpływ
środowiska geograﬁczno-przyrodniczego na stosunki
międzynarodowe; wskazać uczestników stosunków
międzynarodowych w regionie z wyszczególnieniem
ich celów w zakresie polityki bezpieczeństwa; wskazać
rolę instytucji międzynarodowych w regionie.

SMI_K1_U01,
SMI_K1_U02,
prezentacja
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wskazania relacji pomiędzy różnymi elementami
składowymi systemu międzynarodowego;
analizowania zjawisk w zakresie stosunków
międzynarodowych; samodzielnego pogłębienia
wiedzy, wykonania prezentacji. Docenia pracę
zespołową, rozumie wagę zadawanych pytań
i formułowanych pod adresem jego prezentacji uwag,
ale również chce i podejmuje wysiłek samodzielnej
interpretacji zachodzących zjawisk.

SMI_K1_K01

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Charakterystyka regionu
- charakterystyka Morza Czarnego pod względem geograﬁcznym;
- prawnomiędzynarodowy status Morza Czarnego i cieśnin czarnomorskich;
- najważniejsze szlaki handlowe i towary przewożone morzem, w tym ropociągi i
gazociągi ciągnięte po dnie morza;
- połączenia Morza Czarnego z lądem poprzez śródlądowe drogi wodne;
- regionalne organizacje międzynarodowe i sojusze działające w regionie, w tym
Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego.

W1, U1, K1

2.

Rosja w regionie czarnomorskim
- terytorium, ludność, wskaźniki rozwoju gospodarczego, surowcowy model
rosyjskiej gospodarki, hamulce rozwoju gospodarczego Rosji;
- model ustrojowy Rosji za prezydentury Władymira Putina;
- myśl strategiczna i polityka bezpieczeństwa Rosji;
- reintegracja przestrzeni poradzieckiej, powstanie Wspólnoty Niepodległych
Państw, Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, a następnie Eurazjatyckiej Unii
Gospodarczej.

W1, U1, K1

3.

Rosja w regionie czarnomorskim
- obecność Rosji nad Morzem Czarnym w perspektywie historycznej;
- nadczarnomorskie podmioty Federacji Rosyjskiej i ich charakterystyka.
- delimitacja granic morskich po rozpadzie ZSRR, w tym stanowisko w sprawie
statusu Morza Azowskiego i cieśniny Kerczeńskiej; problem zachowania ﬂoty
wojennej
- południowy wymiar rosyjskiej polityki i miejsce Morza Czarnego w strategicznych
planach rosyjskiej polityki.

W1, U1, K1

4.

Ukraina, jako państwo czarnomorskie
- terytorium, ludność, wskaźniki rozwoju gospodarczego, ustrój polityczny;
- problemy delimitacji granicy morskiej niepodległej Ukrainy: status Morza
Azowskiego i Cieśniny Kerczeńskiej; spór z Rumunią o Wyspę Węży;
- problem ﬂoty czarnomorskiej i posiadania przez Ukrainę broni jądrowej;
- status Krymu i problem Sewastopola w ramach Ukrainy.

W1, U1, K1

5.

Konﬂikt ukraińsko-rosyjski w rejonie Morza Czarnego
- geneza konﬂiktu, w tym problem podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE,
obalenie Wiktora Janukowycza, aneksja Krymu, powstanie republik ludowych:
donieckiej i ługańskiej;
- próby międzynarodowej mediacji i obecny stan konﬂiktu.

W1, U1, K1

6.

Konﬂikt rosyjsko-gruziński
- wielonarodowy charakter niepodległej Gruzji;
- Rosja wobec separatystycznych dążeń na terenie Gruzji;
- przyczyny i przebieg wojny 2008 r.;
- obecne kierunki gruzińskiej polityki.

W1, U1, K1

7.

Mołdawia, jako państwo naddunajskie i czarnomorskie
- położenie, ludność, sytuacja gospodarcza, ustrój polityczny;
- problem Naddniestrza i próby jego rozwiązania;
- Mołdawia wobec Partnerstwa Wschodniego i Unii Eurazjatyckiej.

W1, U1, K1

8.

Turcja i jej znaczenie w regionie
- położenie, ludność, wskaźniki gospodarcze, ustrój polityczny, sojusze;
- kierunki tureckiej polityki wewnętrznej i zewnętrznej pod rządami AKP;
- problem akcesji do UE.

W1, U1, K1

9.

Wpływ wojny domowej w Syrii na sytuację Turcji 6 maja 2019 r.
- problem kurdyjskiej mniejszości w Turcji;
- Turcja wobec emancypacji Kurdów w państwach sąsiednich ( Iraku i Syrii)
- stanowisko Turcji wobec Państwa Islamskiego;
- ewolucja stosunków turecko-rosyjskich w okresie wojny domowej w Syrii.

W1, U1, K1

Sylabusy
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10.

Naddunajskie państwa Unii Europejskiej Rumunia
- położenie, gospodarka, ustrój polityczny;
- droga Rumunii do NATO i UE;
- najważniejsze problemy bezpieczeństwa Rumunii;
- współpraca w ramach organizacji regionalnych.

W1, U1, K1

11.

Naddunajskie państwa Unii Europejskiej Bułgaria
- położenie, gospodarka, ustrój polityczny;
- droga Bułgarii do UE;
- najważniejsze problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego;
- współpraca w ramach organizacji regionalnych.

W1, U1, K1

12.

Unia Europejska w regionie naddunajskim i czarnomorskim
- cele i programy UE w regionie czarnomorskim;
- synergia czarnomorska;
- polityka transportowa UE w regionie ( TRACEA, Porozumienie o drogach
żeglowny);
- ochrona środowiska naturalnego.

W1, U1, K1

13.

Miejsce Armenii w relacjach między państwami czarnomorskimi 3 czerwca 2019 r.
- charakterystyka państwa,
- Armenia wobec konﬂiktu o Górski Karabach,
- stosunki armeńsko-rosyjskie.

W1, U1, K1

14.

Znaczenie Azerbejdżanu w regionie czarnomorskim
- charakterystyka państwa;
- Azerbejdżan wobec sprawy Górskiego Karabachu,
- polityka zagraniczna Azerbejdżanu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną, wystawioną na podstawie
przygotowanego referatu lub prezentacji , wystąpienia, umiejętności
udzielenia odpowiedzi na pytania padające w trakcie dyskusji, aktywności
w trakcie dyskusji .

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiążkowa

Sylabusy

343 / 346

Wyzwania przestępczości transnarodowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.1200.6053f0e498fef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z aspektami działania zorganizowanych grup przestępczych w skali krajowej
i międzynarodowej;

C2

Zdobycie wiedzy z zakresu specyﬁki metodologii badań przestępczości zorganizowanej

C3

Przekazanie studentowi gruntownej wiedzy oraz kompetencji z zakresu praktycznych i organizacyjnych aspektów
współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania przestępczości transnarodowej

C4

Kurs dodatkowo ma na celu poprawę umiejętności komunikacyjnych, prezentacji, dyskusji i badań studentów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Posiada wszechstronną wiedzę na temat zasad
współpracy międzynarodowej na gruncie zwalczania
zorganizowanej przestępczości

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W04,
SMI_K1_W05

projekt

W2

Posiada wiedzę na temat obecnych tendencji rozwoju
współczesnej zorganizowanej przestępczości
międzynarodowej

SMI_K1_W02,
SMI_K1_W05

projekt

W3

Dysponuje wiedzą na temat głównych obszarów
aktywności zorganizowanych grup przestępczych

SMI_K1_W05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ dokonać krytycznej analizy ustawodawstwa,
studiów przypadków i publikacji naukowych.

SMI_K1_U02,
projekt
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

U2

Wskazuje potrzebę kontrolowania i zwalczania
przestępczości transgranicznej oraz rozumie rolę
organizacji międzynarodowych w zwalczaniu
przestępczości międzynarodowej

SMI_K1_U01,
projekt
SMI_K1_U02, SMI_K1_U03

U3

Potraﬁ opracować praktyczne zalecenia dotyczące
reformy prawa i zmian polityki odpowiednich dla
danego obszaru tematycznego.

SMI_K1_U02,
projekt
SMI_K1_U03, SMI_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potraﬁ pracować indywidualnie oraz
zespołowo nad wyznaczonymi zadaniami i tematami
związanymi ze zwalczaniem przestępczości
transnarodowej oraz przedstawiać wyniki w formie
pisemnej i ustnej

SMI_K1_K01, SMI_K1_K03

projekt

K2

Potraﬁ dokonać analizy i oceny wpływu przestępczości
międzynarodowej na porządek publiczny państw

SMI_K1_K03, SMI_K1_K04

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

analiza i przygotowanie danych

5

analiza problemu

10

poprawa projektu

5

pozyskanie danych

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie projektu

15
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Istota i specyﬁka transnarodowej przestępczości zorganizowanej;
2.Syndrom prohibicji, "czarnego rynku" oraz szarej strefy w rozwoju
przestępczości zorganizowan
3. Cechy specyﬁczne transnarodowej przestępczości zorganizowanej na
płaszczyźnie organizacyjnej;
4-7. Główne obszary aktywności zorganizowanych grup przestępczych (przemysł
narkotykowy na świecie, handel ludźmi, przestępstwa związane z
międzynarodowym obrotem gospodarczym, pranie brudnych pieniędzy a "raje
podatkowe")
8. Globalizacja przestępczości zorganizowanej;
9. Współpraca organizacji przestępczych; sojusze strategiczne i współpraca grup
przestępczych z innymi podmiotami pozapaństwowymi;
10 Wpływ transnarodowej przestępczości zorganizowanej na porządek publiczny
państw; transnarodowa przestępczość a bezpieczeństwo międzynarodowe
11 Sposoby walki z zorganizowaną przestępczością międzynarodową; ,
12-14. Międzynarodowa współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
w zwalczaniu przestępczości transnarodowej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia jest przedstawienie efektów realizowanego podczas
wrsztatów projektu. Dodatkowe punkty przyznawane są za aktywność
podczas zajęć w postaci brania udziału w dyskusji oraz argumentowania
swojego stanowiska.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności w trakcie semestru.
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

stosunki międzynarodowe

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 85%
Ekonomia i ﬁnanse

5%

Nauki prawne

4%

Językoznawstwo

3%

Historia

3%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Stosunki międzynarodowe drugiego stopnia należą do grupy kierunków z dziedziny nauk społecznych oferowanych na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Kierunkami o najbardziej zbliżonym programie nauczania są bezpieczeństwo narodowe i
politologia, prowadzone w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.
Wszystkie wyżej wymienione kierunki zajmują się zjawiskami politycznymi i ich wpływem na różne sfery życia. Różnice
polegają na innym rozłożeniu akcentów w programach i skupieniu się na badaniu odmiennych aspektów rzeczywistości.
Specyfika stosunków międzynarodowych, w porównaniu z wzmiankowanymi kierunkami studiów, polega na
wielowymiarowym podejściu do zjawisk politycznych, które są analizowane na poziomie krajowym, regionalnym oraz w skali
globalnej. Inny jest także katalog podmiotów, które są przedmiotem badań. Stosunki międzynarodowe eksponują
perspektywę międzynarodową zjawisk politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Poddają one analizie sytuację
międzynarodową w szerokim kontekście, biorąc pod uwagę rozmaite formy kooperacji podmiotów międzynarodowych i
zwracając uwagę na wielowymiarowość relacji międzynarodowych.
Stosunki międzynarodowe wykorzystują doświadczenia badań politologicznych oraz z zakresu bezpieczeństwa narodowego,
przedstawiając te zagadnienia jako jedne z możliwych do wykorzystania w studiach nad stosunkami międzynarodowymi.
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Koncepcja kształcenia
Program studiów na kierunku stosunki międzynarodowe uwzględnia misję Uniwersytetu Jagiellońskiego, do której
najważniejszych założeń należy zapewnienie wysokiego poziomu kadry oraz atrakcyjnych metod nauczania,
dostosowujących proces dydaktyczny do wymogów PRK, a także będących wyrazem poszanowania godności człowieka i
ducha tolerancji. Odpowiada on także strategii UJ zakładającej dążenie do pozycji jednego z najlepszych uniwersytetów w
Europie, kształcącego na najwyższym poziomie, o ofercie dydaktycznej skierowanej zarówno do polskich, jak i zagranicznych
studentów. Program studiów pozostaje też w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce, jak
również efektami uczenia się zgodnymi z charakterystykami drugiego stopnia na poziomie 7 PRK.
Charakterystyczną cechą koncepcji kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe jest połączenie tradycji z
nowoczesnością i to w szeroko rozumianym znaczeniu. Wyraża się to zarówno w pewnej ciągłości w odniesieniu do badań
prowadzonych dotychczas w Instytucie, jak i w przekonaniu, że ugruntowane podstawy należy łączyć z nowoczesnymi
kierunkami badań oraz dydaktyką.
Na studiach drugiego stopnia nacisk położony jest na przekazanie studentom najnowszych wyników badań z zakresu teorii,
narzędzi i metod badawczych, organizacji i struktur międzynarodowych, procesów globalizacyjnych we współczesnym
świecie, studiów strategicznych oraz studiów obszarowych.

Cele kształcenia
zapewnienie absolwentom pogłębionego wykształcenia z zakresu nauk o polityce i administracji oraz stosunkach
międzynarodowych w dziedzinie nauk społecznych,
zapewnienie pogłębionej wiedzy na temat teorii i metod, pozwalających na analizowanie zjawisk oraz procesów
politycznych i gospodarczych zachodzących w skali krajowej, regionalnej i globalnej,
pogłębienie wiedzy na temat głównych podmiotów stosunków międzynarodowych i relacji między nimi z
uwzględnieniem kontekstu politycznego, gospodarczego, normatywnego i kulturowego,
pogłębienie wiedzy z zakresu dylematów współczesnej cywilizacji, sposobów przeciwdziałania zagrożeniom oraz
ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej
przygotowanie absolwenta do dalszego kształcenia i podjęcia pracy zawodowej, w tym możliwości rozwoju różnych
form przedsiębiorczości,
zapewnienie posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ ESOKJ

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Funkcjonowanie kierunku stosunki międzynarodowe jest uzasadnione kluczowymi potrzebami społeczno-gospodarczymi
państwa, a także potrzebami rynku pracy na arenie międzynarodowej. Absolwent studiów drugiego stopnia jest
przygotowany do dalszego kształcenia i podjęcia pracy zawodowej w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z
obrotem międzynarodowym, jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą,
ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, dyplomacji oraz środkach masowego
przekazu.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się są zgodne z potrzebami społeczno-gospodarczymi, zgłaszanymi przez interesariuszy
zewnętrznych. Absolwent potrafi zbierać, selekcjonować i dokonywać oceny informacji z poszanowaniem prawa autorskiego.
Jest on świadomy potrzeby dalszego kształcenia i pogłębiania swojej wiedzy. Szeroka wiedza na temat środowiska
międzynarodowego, uczestników stosunków międzynarodowych i relacji między nimi, sytuacji politycznej i gospodarczej na
świecie, a także kontekstu historycznego i kulturowego stosunków międzynarodowych, pozwalają absolwentowi analizować
zmieniającą się rzeczywistość międzynarodową. Dzięki wiedzy teoretycznej i faktograficznej absolwent potrafi prognozować

Charakterystyka kierunku

4 / 267

zmiany w środowisku międzynarodowym i ich wpływ na poszczególnych uczestników stosunków międzynarodowych.
Absolwent potrafi przygotowywać raporty i analizy dotyczące zjawisk z zakresu stosunków międzynarodowych, zarówno
pisemne jak i ustne w języku polskim oraz w wybranym języku obcym. Posługuje się przy tym specjalistycznym językiem
charakterystycznym dla dziedziny stosunków międzynarodowych. Dzięki uzyskanej wiedzy i kompetencjom zgodnym z
efektami uczenia się, jest zdolny do podjęcia zatrudnienia w obszarze kształcenia kierunkowego, odzwierciedlającego różne
rodzaje i stanowiska pracy zawodowej.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Główne kierunki badań naukowych w jednostce prowadzone są w ramach dziedziny nauk społecznych i dotyczą problematyki
nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, jak również bezpieczeństwa. Badania prowadzone są w ramach
indywidualnych projektów pracowników, jak również w pracach zespołowych zorganizowanych w poszczególnych katedrach i
zakładach Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.
Obecnie prowadzone badania, związane z zajęciami prowadzonymi na danym kierunku studiów dotyczą filozofii i etyki
polityki (kwestie wielokulturowości, etyka stosunków międzynarodowych itp.), historii stosunków międzynarodowych,
międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, historii i współczesnego wymiaru myśli politycznej w ujęciu
polskim i międzynarodowym, problematyki konstytucjonalizmu i ustrojów państwowych oraz transformacji społecznopolitycznych (szczególnie w Europie Środkowej i Południowej).
Odrębnym blokiem są badania dotyczące polityki zagranicznej (przykładowo teoria polityki zagranicznej, polityka
zagraniczna Stanów Zjednoczonych, europeizacja polskiej polityki zagranicznej), współczesnej dyplomacji i współczesnych
stosunków międzynarodowych – zarówno w wymiarze teoretycznym (teorie stosunków międzynarodowych, aspekt
instytucjonalny funkcjonowania Unii Europejskiej itp.), jak i dotyczące studiów obszarowych (stosunki międzynarodowe w
obszarze postradzieckim, stosunki polityczne i gospodarcze w regionie Ameryki Łacińskiej, stosunki międzynarodowe w
Afryce, procesy polityczne i społeczne świata arabsko-muzułmańskiego, stosunki międzynarodowe w rejonie Azji Południowej
i Wschodniej).
Kolejnym kierunkiem prowadzonych badań są zagadnienia związane z bezpieczeństwem międzynarodowym (przykładowo
polityka bezpieczeństwa energetycznego), uwzględniające kwestie problematyki konfliktów zbrojnych (przykładowo
mechanizmy rozwiazywania konfliktów zbrojnych), a także zagrożeń globalnych (problem państw dysfunkcyjnych,
pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa) i asymetrycznych we współczesnym świecie.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Program studiów pozostaje w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce w ramach dziedziny nauk
społecznych, dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych. Prowadzone badania stanowią istotny element treści
zajęć prowadzonych przez wykładowców: wyniki badań są wprowadzane do treści programowych, studenci korzystają z
publikacji naukowych pracowników, a także są wprowadzani i włączani do badań w ramach projektów na zajęciach czy
grupach seminaryjnych.
W trakcie toku studiów studentom przekazywane są najnowsze wyniki badań z zakresu procesów, uwarunkowań i czynników
kształtujących stosunki międzynarodowe z perspektywy historycznej i współczesnej, teorii, narzędzi i metod badawczych,
kluczowych podmiotów i uczestników stosunków międzynarodowych, organizacji i struktur międzynarodowych, prawa
międzynarodowego, procesów integracyjnych na świecie, jak również polityki zagranicznej i dyplomacji, teorii i strategii
stosunków międzynarodowych.
W tym zakresie należy podkreślić rozróżnienie i odmienne treści wyników badań związanych z dydaktyką,
odzwierciedlających tok studiów drugiego stopnia oraz efekty uczenia się w tym zakresie.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedzibą Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i
Politycznych jest nowoczesny budynek oddany do użytku w 2020 r. po gruntownym remoncie i termomodernizacji.
Budynek położony jest przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Wyróżnia się wykorzystaniem technologii termomodernizacyjnych, a
w szczególności:
- zamontowaniem na całej południowej elewacji (6 kondygnacji) paneli fotowoltaicznych najnowszej generacji,
- wyposażeniem wszystkich pomieszczeń biurowych i dydaktycznych w termo konwektory,
- zainstalowaniem systemu BMS (Building Management System - system zarządzania systemami automatycznego
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sterowania w budynku. Zadaniem automatyki BMS jest integrowanie instalacji występujących w obiekcie – oświetlenia,
wentylacji, klimatyzacji itp.).
Budynek dysponuje 68 salami niezbędnymi do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia jednocześnie dla
2673 osób, w tym:
- 13 salami wykładowymi dla większych grup (45−220 miejsc),
- 23 salami wykładowymi dla grup średniej wielkości (30−40 miejsc),
- 39 salami seminaryjnymi i lektoratowymi (do 25 miejsc),
- 3 pracowniami komputerowymi z 60 stanowiskami.
Sale wykładowe pozwalają na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod audiowizualnych zarówno dla dużych grup
studentów, jak i mniejszych. Większe sale dydaktyczne wyposażone są w stacjonarne rzutniki (największe trzy sale – w
rzutniki laserowe najnowszej generacji), ekrany i zasłony sterowane elektrycznie z pulpitu wykładowcy oraz nagłośnienie i
monitory wielkogabarytowe. Sale seminaryjne wykorzystywane są do prowadzenia ćwiczeń, konwersatoriów, lektoratów i
seminariów. Sale te wyposażone są w tablice suchościeralne, mobilne rzutniki i ekrany. W całym budynku Wydziału można
korzystać z sieci komputerowej zarówno stacjonarnej, jak i mobilnej.
Infrastrukturę tworzą także wspólne przestrzenie, takie jak szatnia, stołówka oraz tzw. common-room dla studentów i
doktorantów. Przewidziano również miejsce dla kół naukowych i samorządu studenckiego. Przed wejściami do budynku
usytuowane zostały także miejsca parkingowe dla rowerów. Na VI piętrze ulokowany został pokój dla matki karmiącej.
Wszystkie pomieszczenia budynku, na wszystkich kondygnacjach dostępne są dla osób niepełnosprawnych (windy i
pochylnie). W każdej sali dydaktycznej przewidziano miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
Biblioteka wydziałowa zajmuje powierzchnię 1529 m.kw. (wypożyczalnia, czytelnia, magazyny); gromadzi podręczniki,
monografie i publikacje oraz czasopisma naukowe. Biblioteka udostępnia zbiory do domu oraz do pracy na miejscu. W
bibliotece znajdują się miejsca dla pracy cichej studentów. Znaczna część zbiorów ulokowana jest w tzw. wolnym dostępie.
Księgozbiory zabezpieczone zostały chipami. Przy wyjściach z biblioteki umieszczone są bramki elektroniczne. Funkcjonuje
także tzw. wrzutnia nocna, umożliwiająca zwroty książek o dowolnej porze.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0388

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
W ramach kierunku stosunki międzynarodowe, studenci mają możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami, na jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: studia strategiczne oraz studia globalne i
regionalne. 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

120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

112

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

83

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

4

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1149

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Nie dotyczy.

Ukończenie studiów

Program

8 / 267

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

SMI_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu podstawy teoretyczne i
metodologiczne nauki o stosunkach międzynarodowych

P7S_WG

SMI_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu tendencje rozwojowe w nauce o
stosunkach międzynarodowych

P7S_WG

SMI_K2_W03

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu stan i synergię procesów
politycznych, społecznych i ekonomicznych kształtujących stosunki międzynarodowe,
rolę i znaczenie instytucji międzynarodowych we współczesnym świecie oraz
dynamikę ich ewolucji

P7S_WG,
P7S_WK

SMI_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu uwarunkowania polityczne i
gospodarcze oraz motywacje i przebieg aktywności głównych państwowych i
niepaństwowych uczestników stosunków międzynarodowych

P7S_WG

SMI_K2_W05

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu czynniki ewolucji i perspektywy
przemian środowiska międzynarodowego i relacji pomiędzy uczestnikami stosunków
międzynarodowych

P7S_WG,
P7S_WK

SMI_K2_W06

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu uwarunkowania związane z
działalnością zawodową w państwowych instytucjach centralnych i lokalnych
zajmujących się współpracą międzynarodową oraz w przedsiębiorstwach
prowadzących działalność transgraniczną

P7S_WK

SMI_K2_W07

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu systemy normatywne, zasady
ochrony prawa własności intelektualnej w tym prawa autorskiego, a także istotę i
funkcjonowanie prawa międzynarodowego

P7S_WK

Kod

Treść

PRK

SMI_K2_U01

Absolwent potraﬁ posługiwać się złożoną metodologią właściwą dla nauki o
stosunkach międzynarodowych, w tym dobierać lub dostosowywać metody i
narzędzia odpowiednie do szczegółowej tematyki, a także tworzyć i weryﬁkować
hipotezy badawcze w tym zakresie

P7S_UW

SMI_K2_U02

Absolwent potraﬁ prawidłowo, pracując samodzielnie lub w zespole dobierać
wartościowe źródła informacji i opinii oraz oceniać ich znaczenie dla danego
P7S_UW,
problemu badawczego stosując metody interpretacji właściwe dla nauki o stosunkach P7S_UK, P7S_UO
międzynarodowych

SMI_K2_U03

Absolwent potraﬁ zastosować wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego do analizy
zjawisk w przestrzeni międzynarodowej, a także biegle posługuje się systemami
normatywnymi związanymi ze stosunkami międzynarodowymi

P7S_UW, P7S_UK

SMI_K2_U04

Absolwent potraﬁ analizować i prognozować samodzielnie lub w zespole złożone
zjawiska w zakresie stosunków międzynarodowych oraz tłumaczyć je różnym kręgom
odbiorców

P7S_UW,
P7S_UK, P7S_UO

SMI_K2_U05

Absolwent potraﬁ komunikować się w zakresie tematyki właściwej dla nauki
stosunków międzynarodowych z różnymi kręgami odbiorców oraz prowadzić debatę
na ten temat

P7S_UK

SMI_K2_U06

Absolwent potraﬁ samodzielnie zaplanować i zrealizować samodzielną naukę w
zakresie stosunków międzynarodowych przez całe życie oraz ukierunkować innych w
tym zakresie

P7S_UU

Umiejętności

Efekty uczenia się

10 / 267

Kod

Treść

PRK

SMI_K2_U07

Absolwent potraﬁ biegle posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ wraz z
umiejętnością posługiwania się terminologią związaną ze stosunkami
międzynarodowymi

P7S_UK

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

SMI_K2_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny stanu własnej wiedzy w zakresie
stosunków międzynarodowych a także do analizy dostępnej w przestrzeni publicznej
informacji o bieżących problemach oraz do zasięgania w razie potrzeby opinii w
zakresie rozwiązywania problemów

P7S_KK

SMI_K2_K02

Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia ogólnych teorii oraz pojęć i deﬁnicji
obecnych w nauce o stosunkach międzynarodowych dla rozwiązywania problemów
badawczych w ramach dyscypliny

P7S_KK

SMI_K2_K03

Absolwent jest gotów do opracowywania złożonych analiz, tworzenia i koordynowania
prac grupy badawczej, a także pełnienia roli popularyzatora wiedzy na temat
P7S_KO
stosunków międzynarodowych

SMI_K2_K04

Absolwent jest gotów do /jest gotów zapewnić rzetelność i rozwój dorobku oraz
podtrzymanie zasad etyki zawodowej w swej pracy jako badacza, pracownika
administracji lub w innym zawodzie związanym ze stosunkami międzynarodowymi
oraz współpracą transgraniczną oraz realizować te zadania w sposób przedsiębiorczy
i kreatywny

Efekty uczenia się

P7S_KR, P7S_KO

11 / 267

Plany studiów
W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych w ramach ścieżki specjalnościowej
(po 3 w semestrze), 2 przedmioty ogólnoinsytutowe, w tym 1 w języku obcym spośród oferowanych dla I i II roku.
W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 7 przedmiotów fakultatywnych w ramach
ścieżki specjalnościowej, 1 przedmiot w języku obcym spośród oferowanych dla kierunku stosunki międzynarodowe oraz 2
przedmioty ogólnoinstytutowe, w tym minimum 1 w języku obcym spośród oferowanych dla I i II roku.
Na studiach II stopnia student ma obowiązek zaliczyć w sumie 3 przedmioty w języku obcym, w tym minimum 1
przewidziany dla kierunku stosunki międzynarodowe spośród: Global History of International Relations since 1945, NATO and
Transatlantic Security in 21 century, American Foreign and Security Policy in the Asia-Paciﬁc.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współczesny system międzynarodowy

30

3,0

egzamin

O

Wspólczesne teorie stosunków międzynarodowych

30

3,0

zaliczenie

O

Idee polityczne współczesnego świata

45

4,0

egzamin

O

Warsztat badawczy z zakresu stosunków międzynarodowych

20

2,0

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Seminarium

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim

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.
Wśród kursów w języku obcym na studiach II stopnia student ma obowiązek zaliczyć minimum jeden kurs w
języku obcym przewidziany dla studentów Stosunków Międzynarodowych (Global History of International
Relations since 1945, NATO and Transatlantic Security in 21 century, American Foreign and Security Policy in
the Asia-Pacific).
Comparative Federalism

30

4,0

zaliczenie

F

Political Parties at the European Level

30

4,0

zaliczenie

F

International Security and Global Supply Chains

30

4,0

zaliczenie

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

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

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

F
O

Student realizuje jeden przedmiot
English for International and Political Studies B2+

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

English for International and Political Studies C1+

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: Studia globalne i regionalne
W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych w ramach ścieżki specjalnościowej
(po 3 w semestrze), 2 przedmioty ogólnoinsytutowe, w tym 1 w języku obcym spośród oferowanych dla I i II roku.
W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 7 przedmiotów fakultatywnych w ramach
ścieżki specjalnościowej, 1 przedmiot w języku obcym spośród oferowanych dla kierunku stosunki międzynarodowe oraz 2
przedmioty ogólnoinstytutowe, w tym minimum 1 w języku obcym spośród oferowanych dla I i II roku.
Na studiach II stopnia student ma obowiązek zaliczyć w sumie 3 przedmioty w języku obcym, w tym minimum 1
przewidziany dla kierunku stosunki międzynarodowe spośród: Global History of International Relations since 1945, NATO and
Transatlantic Security in 21 century, American Foreign and Security Policy in the Asia-Paciﬁc.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wybrane polityki Unii Europejskiej

30

3,0

egzamin

F

Transformacje polityczne w Europie Środkowej i PołudniowoWschodniej

30

3,0

egzamin

F

Zarządzanie globalne

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Międzynarodowa polityka społeczna

30

3,0

egzamin

Przedmiot

F

Ścieżka: Studia strategiczne
W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych w ramach ścieżki specjalnościowej
(po 3 w semestrze), 2 przedmioty ogólnoinsytutowe, w tym 1 w języku obcym spośród oferowanych dla I i II roku.
W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 7 przedmiotów fakultatywnych w ramach
ścieżki specjalnościowej, 1 przedmiot w języku obcym spośród oferowanych dla kierunku stosunki międzynarodowe oraz 2
przedmioty ogólnoinstytutowe, w tym minimum 1 w języku obcym spośród oferowanych dla I i II roku.
Na studiach II stopnia student ma obowiązek zaliczyć w sumie 3 przedmioty w języku obcym, w tym minimum 1
przewidziany dla kierunku stosunki międzynarodowe spośród: Global History of International Relations since 1945, NATO and
Transatlantic Security in 21 century, American Foreign and Security Policy in the Asia-Paciﬁc.
Przedmiot

Plany studiów

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Strategiczny wymiar polityki gospodarczej

30

3,0

egzamin

F

Geostrategiczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych

30

3,0

zaliczenie

F

Strategiczne problemy i wyzwania państw Afryki Subsaharyjskiej

30

3,0

zaliczenie

F

Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Globalizacja i regionalizacja

60

5,0

egzamin

O

Ekonomia rozwoju

45

4,0

egzamin

O

Seminarium

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

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.
Wśród kursów w języku obcym na studiach II stopnia student ma obowiązek zaliczyć minimum jeden kurs w
języku obcym przewidziany dla studentów Stosunków Międzynarodowych (Global History of International
Relations since 1945, NATO and Transatlantic Security in 21 century, American Foreign and Security Policy in
the Asia-Pacific).
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

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

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

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

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for International and Political Studies B2+

30

2,0

egzamin

F

English for International and Political Studies C1+

30

2,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Konferencja międzyrządowa jako model wielostronnej dyplomacji UE

30

3,0

zaliczenie

Migracje międzynarodowe

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy ochrony środowiska i zmian klimatu w polityce
międzynarodowej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Procesy globalizacyjne

30

3,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Konﬂikty i zagrożenia we współczesnym świecie

30

3,0

egzamin

Siły zbrojne we współczesnym świecie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ruchy separatystyczne na świecie

30

3,0

zaliczenie

F

Problem dysfunkcyjności państw we współczesnym świecie

30

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie

30

3,0

egzamin

O

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe

60

5,0

egzamin

O

Prawo Unii Europejskiej

45

4,0

egzamin

O

Seminarium

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ścieżka: Studia globalne i regionalne
Przedmiot

F

F

Ścieżka: Studia strategiczne
Przedmiot

F

Semestr 3
Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim

O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

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

Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym

O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
Wśród kursów w języku obcym na studiach II stopnia student ma obowiązek zaliczyć minimum jeden kurs w
języku obcym przewidziany dla studentów Stosunków Międzynarodowych (Global History of International
Relations since 1945, NATO and Transatlantic Security in 21 century, American Foreign and Security Policy in
the Asia-Pacific).
Comparative Federalism

30

4,0

zaliczenie

F

Political Parties at the European Level

30

4,0

zaliczenie

F

International Security and Global Supply Chains

30

4,0

zaliczenie

F

Security Policy of the Russian Federation

30

4,0

zaliczenie 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

Afryka we współczesnym świecie

30

3,0

zaliczenie

F

Partie europejskie wobec wyzwań współczesnego świata

30

3,0

zaliczenie

F

Azja Wschodnia w stosunkach międzynarodowych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

30

3,0

egzamin

F

Stosunki polsko-niemieckie

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawne i polityczne aspekty terroryzmu międzynarodowego

30

3,0

egzamin

F

Strategiczne problemy współczesnego świata arabskiego

30

3,0

egzamin

F

Myśl strategiczna: od Sun Tzu do Arona

30

3,0

zaliczenie

F

F

Ścieżka: Studia globalne i regionalne
Przedmiot

Ścieżka: Studia strategiczne
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Strategiczne problemy Ameryki Łacińskiej

30

3,0

zaliczenie

F

Rola mediów w systemie bezpieczeństwa

30

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

30

3,0

egzamin

O

Międzynarodowe rynki ﬁnansowe

30

3,0

egzamin

O

Seminarium

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

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.
Wśród kursów w języku obcym na studiach II stopnia student ma obowiązek zaliczyć minimum jeden kurs w
języku obcym przewidziany dla studentów Stosunków Międzynarodowych (Global History of International
Relations since 1945, NATO and Transatlantic Security in 21 century, American Foreign and Security Policy in
the Asia-Pacific).
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

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

Plany studiów

F

F
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Ścieżka: Studia globalne i regionalne
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Organizacja i technika służby zagranicznej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mniejszości narodowe i religijne i ich wpływ na politykę w wybranych
państwach świata

30

3,0

egzamin

F

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

30

3,0

egzamin

F

Turcja i region Bliskiego Wschodu

30

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Strategiczne problemy państw Azji Południowej

30

3,0

zaliczenie

F

Strategia państw obszaru śródziemnomorskiego

30

3,0

zaliczenie

F

Strategia w polityce Federacji Rosyjskiej

30

3,0

egzamin

F

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa USA: strategia i implementacja 30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Ścieżka: Studia strategiczne
Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów

18 / 267

Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Wybrane polityki Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia globalne i regionalne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMISGRS.210.5cd559fe55b23.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z genezą i ewolucją polityk europejskich.

C2

Zapoznanie studentów z celami i zasadami polityk europejskich.

C3

Przedstawienie kompetencji instytucji UE i państw członkowskich w planowaniu i realizacji polityk europejskich.

C4

Uświadomienie studentom związków pomiędzy poziomem europejskim i krajowym w zarządzaniu i realizacji
polityk europejskich.

C5

Uświadomienie studentom wpływu polityk europejskich na życia społeczno-gospodarczego w państwach
członkowskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

genezę i ewolucję wybranych polityk unijnych

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05,
SMI_K2_W06

W2

zasady koordynacji polityk gospodarczych

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

egzamin

W3

główne zasady i cele polityk, takich jak rolna,
handlowa, transportowa, energetyczna, ochrony
konkurencji i konsumentów, kulturalna, rozwojowa i in.

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05,
SMI_K2_W06

egzamin

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować podstawy prawne i instytucjonalne, cele
i instrumenty, programy specjalne realizowane
w ramach danej polityki

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
projekt, egzamin
SMI_K2_U03, SMI_K2_U05

U2

dokonać krytycznej analizy wpływu polityk unijnych
na krajowe systemy gospodarcze i społeczne

SMI_K2_U01,
projekt
SMI_K2_U02, SMI_K2_U05

U3

poddać analizie najnowszy stan prawny określający
ramy poszczególnych polityk unijnych

SMI_K2_U03,
SMI_K2_U05,
projekt, egzamin
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

U4

na podstawie analizy stanu prawnego i ram
instytucjonalnych, określić zakres obowiązków
administracji zarządzającej funduszami i programami
unijnymi

SMI_K2_U02,
SMI_K2_U03,
projekt, egzamin
SMI_K2_U05, SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do samodzielnego śledzenia zmian zachodzących
w politykach unijnych i wyciągania wniosków

SMI_K2_K01, SMI_K2_K02

projekt

K2

do podjęcia działań związanych z aplikacją programów
realizowanych w poszczególnych politykach unijnych

SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

projekt

K3

do udziału w dyskusjach merytorycznych
i dotyczących polityk unijnych

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

projekt

K4

do udziału w opracowywaniu profesjonalnych analiz
na potrzeby podmiotów zewnętrznych (publicznych
i prywatnych) z zakresu polityk unijnych
z zachowaniem odpowiedniego warsztatu naukowego

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza problemu

10

przygotowanie projektu

10

przygotowanie do egzaminu

30

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
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy prawne polityk unijnych

W1, U3, K1

2.

Wspólna polityka rolna i wspólna polityka rybołówstwa

W3, U1, U2, U4, K2, K3,
K4

3.

Wspólna polityka handlowa

W2, W3, U1, U2, U4, K1,
K3, K4

4.

Polityka spójności

W3, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3, K4

5.

Unia gospodarcza i walutowa

W2, U1, U2, U3, K1, K3,
K4

6.

Polityka ochrony konkurencji w ramach rynku wewnętrznego

W2, U1, U2, U4, K1, K3,
K4

7.

Polityka kulturalna

W3, U1, U3, K1, K4

8.

Polityka naukowo-badawcza

W3, U1, U3, U4, K1, K3,
K4

9.

Polityka humanitarna i rozwojowa

W3, U1, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
projekt, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Próg zaliczenia 50%+1 p. (egzamin i projekt)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Strategiczny wymiar polityki gospodarczej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia strategiczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIStStS.210.60554c678d2b8.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu polityki gospodarczej państwa w wymiarze międzynarodowym.
Student powinien znać podstawowe pojęcia ekonomiczne, rozumieć mechanizmy rządzące współczesną
gospodarką, mieć szerokie spojrzenie na rolę państwa w tym obszarze oraz gospodarcze stosunki
międzynarodowe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Ma wiedzę ogólną z zakresu podstaw nauk
społecznych w dziedzinie ekonomii.

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W06

egzamin pisemny / ustny

W2

Ma pogłębioną wiedzę na temat wpływu polityki
gospodarczej na wydarzenia i procesy polityczne.

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W06

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność przygotowania ustnych
wystąpień dotyczących problematyki gospodarczej.

SMI_K2_U02,
SMI_K2_U04,
egzamin pisemny / ustny
SMI_K2_U05, SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ śledzić bieżące wydarzenia z zakresu polityki
gospodarczej i omawiać je publicznie.

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K02, SMI_K2_K03

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

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Bloki tematyczne realizowane w ramach wykładu: [I] Polityka gospodarcza –
podstawowe pojęcia i zakres; [II] Miejsce polityki gospodarczej w porządku
prawnym Rzeczypospolitej Polskiej; [III] Konstrukcja budżetu państwa; [IV]
Struktura i charakterystyka podmiotów polityki gospodarczej; [V] Polityka wzrostu
gospodarczego i antycykliczna; [VI] Polityka ﬁskalna; [VII] Polityka pieniężna; [VIII]
Polityka walutowa; [IX] Handel międzynarodowy; [X] Rola UE w kreowaniu polityki
gospodarczej; [XI] Polityka przemysłowa; [XII] Polityka klimatyczna; [XIII] Polityki
sektorowe.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu
pisemnego lub ustnego. Egzamin obejmują całość treści
merytorycznych modułu, na które składają się: treści przekazywane
egzamin pisemny / ustny
podczas wykładów, wiedzy uzyskanej na podstawie samodzielnego
studiowania podręczników i materiałów obowiązkowych. Egzaminy
odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa, instytucji publicznych oraz stosunków
międzynarodowych.

Sylabusy
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Współczesny system międzynarodowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.210.60554568a2cd6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej wiedzy o charakterystyce współczesnego systemu
międzynarodowego, w tym o jego ewolucji, uczestnikach i aspektach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

proces ewolucji systemu międzynarodowego, który
doprowadził do ukształtowania współczesnej formy

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W05

egzamin ustny
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W2

mechanizmy działania uczestników współczesnego
systemu międzynarodowego i jego poszczególne
aspekty

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

pozyskać informacje niezbędne
do scharakteryzowania obecnego systemu
międzynarodowego

SMI_K2_U02, SMI_K2_U04 egzamin ustny

U2

posługiwać się kluczowymi kategoriami nauki o sm
do opisu współczesnego systemu międzynarodowego

SMI_K2_U04, SMI_K2_U05 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania pozyskanej wiedzy i umiejętności
do oceny istotnych problemów współczesnego
systemu międzynarodowego

SMI_K2_K02, SMI_K2_K03

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W pierwszej części kursu studenci poznają różne deﬁnicje systemu
międzynarodowego i śledzą jego ewolucję, która doprowadziła do jego obecnej
zglobalizowanej formy. W drugiej części scharakteryzowano uczestników
współczesnego systemu międzynarodowego, w tym państwo nowożytne,
międzyrządowe organizacje międzynarodowe a także inne podmioty jak np.
(organizacje pozarządowe). W części ostatniej przedstawiono poszczególne
aspekty współczesnego systemu międzynarodowego, w tym dyplomatyczne,
wojskowe, gospodarcze, społeczne oraz środowiskowe.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie.
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Transformacje polityczne w Europie Środkowej i Południowo- Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia globalne i regionalne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMISGRS.210.5cd55a037dc15.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy i zrozumienie istoty oraz specyﬁki systemów komunistycznych w państwach
Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, a następnie uwarunkowania i określenie związanych z tymi
systemami procesów politycznych, które rozpoczęły się po tzw. jesieni ludów w 1989 r.

C2

Zapoznanie z mechanizmami politycznymi, które doprowadziły do transformacji ustrojowych w latach 90.
i następnych oraz nakreślenie specyﬁki tych transformacji, przy uwzględnieniu takich elementów jak scena
polityczna, modele gospodarcze, rozwój postaw obywatelskich.

C3

Ocena przebiegu transformacji politycznych, przy uwzględnieniu modeli rozwiązań politycznych, powiązanych
z kształtowaniem sceny politycznej oraz elit. Analizie zostanie poddany stopień demokratyzacji systemów
w państwach postkomunistycznych oraz uwarunkowania, które doprowadziły do popularności haseł
populistycznych, a następnie do przeobrażenia ustrojów demokratycznych w zjawiska określane jako
stabilokracja czy też demokratura. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania o przyczyny odejścia
od demokracji liberalnej na rzecz demokracji elektoralnej.

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

Potraﬁ ze zrozumieniem analizować proces przemian
politycznych zachodzących w krajach regionu
w wyniku ich komunizacji w latach 40., a następnie
dekomunizacji w latach 90. Potraﬁ wykazać wpływu
tych przemian na wzajemne stosunki państw Europy
Środkowej i Południowo-Wschodniej i możliwości ich
integracji gospodarczej i politycznej. Zna specyﬁkę
i posiada umiejętność ustnego podawania przykładów
(w perspektywie historycznej) państw w Europie
Środkowej i Południowo Wschodniej o reżimie
totalitarnym, autorytarnym i demokratycznym.

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02

esej

W2

Zna specyﬁkę oraz potraﬁ wskazać przykłady państw
w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej
reżimów totalitarnych, autorytarnych
i demokratycznych.

SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

esej

W3

Dostrzega i potraﬁ ocenić rolę wielkich mocarstw i sił
międzynarodowych w stabilizacji politycznej sytuacji
na Bałkanach.

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

esej

W4

Zna i potraﬁ ocenić politykę poszczególnych państw
w regionie oraz Unii Europejskiej w odniesieniu
do grup religijnych, etnicznych i językowych, a także
przewidzieć skutki tej polityki np. w kontekście
zagrożenia dla regionu.

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ wykazać źródła niepowodzenia integracji
wewnątrz bloku państw komunistycznych

SMI_K2_U01, SMI_K2_U02 esej

U2

Student potraﬁ podać różnice w stopniu
zaawansowania transformacji politycznych
w poszczególnych krajach regionu oraz przyczyny
odejścia od procesów demokratyzacyjnych na rzecz
populizmów, demokratur i stabilokracji.

SMI_K2_U01,
esej
SMI_K2_U02, SMI_K2_U05

U3

Potraﬁ ocenić politykę poszczególnych państw regionu
i UE wobec grup religijnych, etnicznych i językowych
oraz przewidzieć skutki tej polityki, tj. stan zagrożenia
dla stabilizacji w regionie

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U03,
esej
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

U4

Potraﬁ śledzić bieżące wydarzenia w Europie
Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz omawiać je
publicznie; jest również w stanie właściwie ocenić
rozwój i perspektywy głównych procesów,
zachodzących w relacjach międzynarodowych
w regionie.

SMI_K2_U04, SMI_K2_U05 esej

U5

Potraﬁ we właściwy sposób posługiwać się
terminologią stosowaną w studiach nad stosunkami
międzynarodowymi, we współpracy grupowej,
SMI_K2_U02,
esej
publicznych wystąpieniach, analizach i opracowaniach, SMI_K2_U04, SMI_K2_U05
uwzględniając procesy zachodzące w Europie
Południowo-Wschodniej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

Student jest gotów podać różnice w stopniu
zaawansowania transformacji politycznych
w poszczególnych krajach regionu oraz ustalić
związane z tym procesami możliwości integracji.

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K02, SMI_K2_K03

esej

K2

Student jest gotów we współdziałaniu z grupą
przedstawić publicznie analizę i opracowanie
dotyczące procesów zachodzących w Europie
Południowo-Wschodniej.

SMI_K2_K01

esej

K3

Student jest gotów w ramach prowadzonych dyskusji
prezentować swe poglądy.

SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W złożonym świecie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (regiony, granice,
tożsamość, dyskurs, imperia i porządek).

W2, W3

2.

Dwa modele wyjścia z komunizmu: Europa Środkowa i Bałkany (na przykładzie
rozpadu Czechosłowacji i SFR Jugosławii).

W1, W2, W3, U1

3.

Powstanie nacjonalizmu w Europie po komunistycznej (zjawisko nacjonalizmu i
jego odmiany, stygmatyzacja nacjonalizmu po II wojnie światowej, nacjonalizm w
komunizmie - charakter i przykłady, przyczyny i charakter współczesnego
nacjonalizmu).

W2, W4, U3

4.

Upadek komunizmu i pierwsze kroki w kierunku transformacji: teorie i studium
przypadku (demokratyzacja - pojęcia i teorie; początki transformacji; pieriestrojka
w ZSRR i jej konsekwencje; republiki bałtyckie i rozpad ZSRR - pierwsza dekada
transformacji) .

W1, W2, U1, U2, U4, K1

5.

Demokratyzacja, konsolidacja i cofanie się - studia nad poszczególnymi
państwami ( demokratyzacja - pojęcia o teoria, transformacja, procesy,
konsolidacja, stabilokracja, populizm).

U2, U4, U5, K1, K2, K3

Sylabusy

31 / 267

6.

Procesy państwowotwórcze w warunkach pokonﬂiktowych - Bałkany i Kaukaz
(budowanie pokoju a budowanie państwa, zarządzanie konﬂiktem, Bałkany i
Kaukaz - różne formy zarządzania konﬂiktami, czynnik międzynarodowy,
zamrożone konﬂikty).

W2, W3, W4, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3

7.

Państwa narodowe a położenie mniejszości: ramy prawne wzajemnej
koegzystencji (rozwój praw człowieka i mniejszości w Europie po drugiej wojnie
światowej, prawa mniejszości w Unii Europejskiej, sytuacja mniejszości w
państwach po komunistycznych na przykładach Polski, Litwy i Łotwy, sytuacja
mniejszości na Bałkanach na przykładzie Serbii, Czarnogóry i Chorwacji).

W4, U3, U4, K1, K3

8.

Walka o sferę publiczną: opór obywatelski w czasach pokomunistycznych
(mobilizacja obywatelska i ruchy społeczne, sfera publiczna i partycypacja
obywatelska, władza w ręce ludzi: zamieszki i powstania).

W3, U4, U5, K1, K3

9.

Podsumowanie. Powstanie i upadek Europy pokomunistycznej? (słabość
demokracji w obliczu wyzwań XXI w., wschód nacjonalizmu, modele rządzenia a
oczekiwania społeczne, renesans czy nowy model przywództwa? mąż stanu czy
wódz?)

U4, U5, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej tematyczny na wybrany temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość wydarzeń politycznych po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej, Wschodniej i
Półwyspu Bałkańskiego.

Sylabusy
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Geostrategiczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia strategiczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIStStS.210.5cd559fc0e33b.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

Zapoznanie studentów z tematyką związana ze studiami strategicznymi dotyczącymi stosunków
międzynarodowych w wymiarze ogólnym, regionalnym i lokalnym, z uwzględnieniem sfery politycznej oraz
społeczno - ekonomicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Posiada podstawową wiedzę o teoretycznych
podstawach studiów nad geostrategią

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W03

esej
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W2

Posiada wiedzę na temat norm i reguł organizacyjnych
kształtujących współczesne uwarunkowania
geostrategiczne

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

esej

W3

Posiada wiedzę o środkach i instrumentach
geostrategii

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność obserwowania i interpretacji
współczesnych zjawisk geostrategicznych

SMI_K2_U01,
esej
SMI_K2_U02, SMI_K2_U03

U2

Ma umiejętność analizowania przyczyn i przebiegu
procesów i wydarzeń międzynarodowych
na płaszczyźnie geostrategicznej

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
esej
SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04, SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Posiada umiejętność samodzielnej analizy procesów
międzynarodowych oraz kształtowania kultury
myślenia i pracy w kategoriach geopolitycznych
i geostrategicznych

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K02,
SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza badań i sprawozdań

20

przygotowanie eseju

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geopolityka a geostrategia

W1

2.

Geopolityka krytyczna/geopolityka wywrotowa/geopolityka
akademicka/geopolityka tradycyjna

W1

3.

Typologia i wyznaczniki hierarchii państw – Saul Cohen

W1, W2

4.

Obszary geopolityczne – rdzenie, stolice, ekumenia, efektywne terytoria narodowe
i regionalne, obszary niedostosowane

W2, W3

5.

Struktury geopolityczne – pasy wstrząsów/strefy zgniotu

W2, W3

Sylabusy
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6.

Uwarunkowania geostrategiczne – położenie, klimat, rozmiar

W2, W3

7.

Regiony i regionalizacja w stosunkach międzynarodowych; mechanizmy
regionalizacji

W2, W3

8.

Granice i pogranicza w stosunkach międzynarodowych;Rola i wymiary granic/
granice jako przyczyny konﬂiktów

W2, W3

9.

Relacje centrum – peryferie – Stein Rokkan;Kontrola zasobów a geostrategia

W2, W3

10.

Zmiana demograﬁczna i bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych składniki

W2, W3

11.

Zmiana demograﬁczna i bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych –
poziomy i uczestnicy konﬂiktów

W2, W3, K1

12.

Regiony wrażliwe geopolitycznie – Kaukaz Południowy (Euroasian Continental
Rim), Azja Południowo-Wschodnia (South Asia Realm), Ameryka Południowa
(South America Southern Core), Europa Środkowowschodnia

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie odbywa się poprzez przygotowanie eseju z wykorzystaniem
kategorii analitycznych omawianych i przekazywanych podczas zajęć a
także pozyskiwanych poprzez lekturę zalecanych tekstów/wykorzystanie
materiałów multimedialnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość głównych kategorii pojęciowych geograﬁi politycznej i geopolityki

Sylabusy
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Zarządzanie globalne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia globalne i regionalne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMISGRS.210.5cd559f37e79a.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: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu zarządzania globalnego ze wskazaniem na autorski model analizy
problemtyki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna pojęcie, cechy i specyﬁkę zarządzania globalnego

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W04

zaliczenie na ocenę
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W2

Deﬁniuje globalne obszary interesów wspólnych
i wskazuje ich wpływ na międzynarodowe życie
społeczno – polityczne i procesy gospodarcze

SMI_K2_W05,
SMI_K2_W06,
SMI_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W3

Identyﬁkuje podmioty i obszary procesów globalizacji
oraz rozpoznaje relacje między uczestnikami

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizuje współczesne procesy powiązań ekonomiczno
– ﬁnansowych w wymiarze światowym

U2

Identyﬁkuje zagrożenia procesu globalizacji i skutki dla
SMI_K2_U01, SMI_K2_U02 zaliczenie na ocenę
współczesnego ładu światowego

U3

Prognozuje implikacje działalności korporacji
ponadnarodowych w warunkach globalizacji
gospodarki światowej

SMI_K2_U06, SMI_K2_U07 zaliczenie na ocenę

SMI_K2_U01, SMI_K2_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Odpowiedzialnie podejmuje dyskusje na tematy
z zakresu polityki i sposobów zarządzania zjawiskami
ponadnarodowymi w różnych obszarach kształtując
postawy i więzi społeczne

SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

Podejmuje własne i współdziała w społecznych
projektach badawczych z zakresu współczesnych
zjawisk procesu globalizacji

SMI_K2_K01, SMI_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do egzaminu

20

analiza orzecznictwa

3

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.

1) Dobra publiczne/klubowe/prywatne
2) Władza struktury/produkcji/instytucji
3) Dobra wspólne: władza regulacji
4) Zarządzanie globalne – deﬁnicje Weiss/Thakur/Rosenau/ UNCGG
5) 6 form globalnego zarządzania
6) Zarządzanie sieciowe
7) Governmentality v. Governance
8) Nowe instytucje (XXIw) zarządzania globalnego
9) Przepływy władzy - sieć/pajęczyna
10) Przepływy władzy heterarchia/redundancja/meta-zarządzanie
11) Zarządzanie regulacyjne
12) Aktorzy globalnego zarządzania
13) Zarządzanie gospodarką globalną– instytucje porządku światowego
14) Zarządzanie gospodarką globalną – agencje rynków ﬁnansowych
15) Zarządzanie gospodarką globalną – trybunały arbitrażowe
16) Zarządzanie gospodarką globalną – standaryzacja
17) Zarządzanie gospodarką globalną – agencje ratingowe
18) Zarządzanie poprzez wskaźniki
19) Zarządzanie poprzez standardy - idee
20) Zarządzanie gospodarką globalną – sieci
21) Globalne zarządzanie prawami człowieka
22) Zarządzanie globalne migracją – instytucje zarządzania globalnego
23) Zarządzanie globalne bezpieczeństwem żywnościowym – instytucje
24) Zarządzanie globalne bezpieczeństwem żywnościowym – agencje
25) Zarządzanie środowiskiem naturalnym – instytucje globalne
26) Zarządzanie środowiskiem naturalnym – agencje globalne
27) Zarządzanie środowiskiem naturalnym – certyﬁkacja i standardyzacja
28) Globalne zarządzanie sportem
29) Instrumenty i metody produkcji wiedzy w zarządzaniu globalnym
30) Aktorzy i podmioty produkcji wiedzy w zarządzaniu globalnym
31) Zarządzanie globalnymi politykami publicznymi

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny, 5 pytań otwartych z zagadnień przekazanych na 40
dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Standardowa skala ocen

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Strategiczne problemy i wyzwania państw Afryki Subsaharyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia strategiczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIStStS.210.60554d7a3761e.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
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem warsztatów jest zapoznanie studentów z metodami pracy i prowadzenia badań w obrębie nurtu
afrykanistycznego nauki o stosunkach międzynarodowych oraz zaznajomienie ich ze strategicznymi problemami
i wyzwaniami państw Afryki Subsaharyjskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna podstawowe metody badawcze
wykorzystywane w badaniach afrykanistycznych.

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W03

projekt, aktywność na
zajęciach
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W2

Student rozumie wyzwania jakie stoją przed
państwami Afryki Subsaharyjskiej.

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

projekt, aktywność na
zajęciach

W3

Student zna konteksty geograﬁczne, historyczne
i społeczne państw Afryki Subsaharyjskiej.

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

projekt, aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zaplanować i zrealizować projekt
badawczy dotyczący tematyki afrykanistycznej.

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U04,
projekt
SMI_K2_U05, SMI_K2_U06

U2

Student potraﬁ samodzielnie wyszukiwać literaturę
przydatną do analizy i lepszego zrozumienia
problemów państw Afryki Subsaharyjskiej.

SMI_K2_U02, SMI_K2_U06

U3

Student potraﬁ posługiwać się naukową terminologią
i metodologią wykorzystywaną w studiach
afrykanistycznych (African Studies).

SMI_K2_U01,
projekt, aktywność na
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05 zajęciach

projekt, aktywność na
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w grupie realizującej
projekt dotyczący tematyki afrykanistycznej
w stosunkach międzynarodowych.

K2

Student jest gotów do krytycznego odbioru informacji
medialnych dotyczących stosunków
międzynarodowych w Afryce Subsaharyskiej, jak
również wykorzystania zdobytej w trakcie zajęć wiedzy SMI_K2_K01, SMI_K2_K04
w procesie podejmowania decyzji i pracy nad różnego
rodzaju projektami związanymi z zagadnieniami
dotyczącymi tego regionu.

SMI_K2_K01, SMI_K2_K03

projekt

projekt, aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

45

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Struktura warsztatów:
1. Wprowadzenie do tematyki badań afrykanistycznych; 2. Metodologia badań
państw afrykańskich - ograniczenia i wyzwania; 3. Badanie terenowe w Afryce
Subsaharyjskiej; 4. Strategiczne problemy i wyzwania państw Afryki
Subsaharyjskiej - wybrane studia przypadków; 5. Omówienie zasad przygotowania
studenckich projektów warsztatowych; 6. Praca własna studentów pod kierunkiem
prowadzących

1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach,
konsultacje, Metoda eksponująca - ﬁlm dokumentalny
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. Wskazane zainteresowanie tematyką afrykańską. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa ze
względu na warsztatowy charakter zajęć.

Sylabusy
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Wspólczesne teorie stosunków międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.210.605545d765953.22

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

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do pogłębionej analizy dorobku teoretycznego nauki o stosunkach
międzynarodowych, do lepszego zrozumienia różnych sposobów analizy teoretycznej oraz zachęcanie
do krytycznego i konstruktywnego wnioskowania.

C2

Celem kursu jest pokazanie studentom wymiaru praktycznego teorii, głównie ich możliwości poznawczych
w wyjaśnianiu zjawisk rzeczywistości międzynarodowej, jak też wskazanie narzędzi do konstruowania nowych
teorii i oceny już istniejących.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada wiedzę na temat najważniejszych
przedstawicieli i głównych nurtów teoretycznych
stosunków międzynarodowych oraz stosowanych
kategorii i metod badania stosunków
międzynarodowych.

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

Student zna i rozumie zależności między
uwarunkowaniami historycznymi i postępem nauk
a sposobami teoretyczno-metodologicznego
ujmowania złożonych zjawisk stosunków
międzynarodowych oraz ma wiedzę dotyczącą
całościowego rozwoju badań w ramach teorii
stosunków międzynarodowych.

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3

Student zna podstawowe narzędzia do tworzenia
praw, koncepcji i teorii, rozumie możliwości
i ograniczenia ich konstruowania.

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ oceniać możliwości zastosowania
opisowych i normatywnych teorii stosunków
międzynarodowych do przeszłych i obecnych wyzwań
politycznych pojawiających się w sprawach
światowych.

SMI_K2_U01, SMI_K2_U04 prezentacja

U2

Student identyﬁkuje i wyjaśnia rywalizujące teorie
stosunków międzynarodowych i jest zdolny do ich
oceny i stosowania w pracach zespołowych
i indywidulanych oraz potraﬁ tworzyć własne
wyjaśnienia i rozwiązania.

SMI_K2_U01,
zaliczenie pisemne,
SMI_K2_U02, SMI_K2_U05 prezentacja

U3

Student potraﬁ identyﬁkować, analizować i poddawać
krytyce polityczne lub etyczne założenia leżące
u podstaw poszczególnych polityk i praktyk
stosowanych w relacjach międzynarodowych.

SMI_K2_U01, SMI_K2_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student posiada umiejętności integracji wiedzy
teoretycznej i empirycznej podczas wyjaśniania lub
rozwijania argumentów dotyczących bezpieczeństwa
i jest gotów własne pomysły wykorzystać w reakcji
na pojawiające się problemy w środowisku
międzynarodowym.

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K02, SMI_K2_K03

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

konsultacje

2

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie projektu

10

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

25

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.

Naukowe teorie poznania. Wiedza – władza – interpretacja, rozumienie a
wyjaśnianie stosunków międzynarodowych. Początki tworzenia wiedzy o
stosunkach międzynarodowych, klasyczne koncepcje teoretyczne - główne
kwestie sporne i różne interpretacje rozwoju stosunków międzynarodowych.
Metodologiczny zwrot w badaniu rzeczywistości międzynarodowej – historycyzm i
redukcjonizm kontra metody ilościowe, indukcjonizm, holizm, behawioryzm.
Obiektywistyczna koncepcja nauki a subiektywizujące, dyskursywne podejścia interpretatywizm jako teoretyczno-metodologiczny model badania stosunków
międzynarodowych.

W1, W2, W3, U1

2.

Rywalizujące i uzupełniające się koncepcje teoretyczne: założenia, narzędzia
badawcze, główne kategorie, możliwości wyjaśniające, a w tym m.in.: teoria
współzależności, społeczności światowej, instytucjonalizmu funkcjonalizmu i
neofunkcjonalizmu, teorie systemowe, strukturalistyczne, itd. A także:
konstruktywistyczna interpretacja problemów międzynarodowych, wpływ
postmodernizmu i teorii krytycznej na tworzenie współczesnych teorii stosunków
międzynarodowych. Feministyczna narracja o stosunkach międzynarodowych,
teorie postkolonialne a problemy wielokulturowości, koncepcje psychologiczne –
problemy tożsamościowe a rozwój technologiczny, procesy globalizacyjne,
polityka światowa. „Niezachodnie” idee i metody analizy rzeczywistości
międzynarodowej - współczesne szkoły w Chinach, Indiach, Rosji i innych.

W1, W2, U2, K1

3.

Współczesne debaty teoretyczne: potęga a współzależność - współpraca w
rywalizującym świecie; racjonalność i obiektywizacja / emocjonalne czynniki
polityki międzynarodowej; instytucje w stosunkach międzynarodowych –
liberalizm, Szkoła Angielska, konstruktywizm; bezpieczeństwo międzynarodowe,
bezpieczeństwo ontologiczne a polityka światowa; ujęcia potęgi /
hierarchia/anarchia – sieć, międzynarodowość – ujęcia klasyczne i postkolonialne;
rola technologii informacyjnych w kształtowaniu systemu międzynarodowego.

W1, W2, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu wymaga aktywnego udziału studenta w
zajęciach, co stanowi podstawowe kryterium jego oceny - za
aktywność na zajęciach student każdorazowo otrzymuje punkty, a
końcowa liczba uzyskanych punktów stanowi podsumowanie pracy
studenta w czasie całego semestru i podstawę do przystąpienia do
zaliczenia pisemnego. Student obowiązany jest również przygotować
projekt badawczy /prezentację wybranego problemu i zaprezentować
ustnie w ramach zajęć (zadanie grupowe) - na podstawie wiedzy
uzyskanej w wyniku samodzielnego studiowania materiałów
źródłowych obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz materiałów
własnych. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia pisemnego jest
uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z aktywności na ćwiczeniach i
ustnej prezentacji. Egzamin pisemny obejmuje całość treści
merytorycznych, na które składają się treści przekazywane w czasie
trwania całego kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Współczesna historia powszechna oraz podstawy teorii stosunków międzynarodowych i ﬁlizoﬁi polityki.

Sylabusy
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Międzynarodowa polityka społeczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia globalne i regionalne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMISGRS.210.605552b61dbbc.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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Za główny cel przyjmuje się zapoznanie się studentów z istotą wybranych zagadnień z międzynarodowej polityki
społecznej.

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 podmioty międzynarodowej
polityki społecznej.

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W06,
SMI_K2_W07

esej, prezentacja
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W2

Student zna i rozumie regulacje dotyczące
międzynarodowej polityki społecznej w wybranych
dokumentach międzynarodowych.

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W06,
SMI_K2_W07

esej, prezentacja

W3

Student zna i rozumie zjawiska i procesy zachodzące
w zakresie międzynarodowej polityki społecznej

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W07

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ posługiwać się metodami badawczymi
oraz teoriami stosowanymi w międzynarodowej
polityce społecznej.

SMI_K2_U01,
esej, prezentacja
SMI_K2_U02, SMI_K2_U04

U2

Student potraﬁ analizować elementy składowe
i relacje zachodzące pomiędzy podmiotami i modelami
międzynarodowej polityki społecznej

SMI_K2_U03,
esej, prezentacja
SMI_K2_U04, SMI_K2_U07

U3

Student potraﬁ prognozować rozwój międzynarodowej
polityki społecznej

SMI_K2_U04,
esej, prezentacja
SMI_K2_U05, SMI_K2_U07

U4

Student potraﬁ interpretować wybrane zagadnienia
związane z międzynarodową polityką społeczną

SMI_K2_U02,
esej, prezentacja
SMI_K2_U04, SMI_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do rozstrzygania publicznie
skomplikowanych zagadnień związanych z kwestiami
międzynarodowej polityki społecznej.

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza aktów normatywnych

10

analiza badań i sprawozdań

10

analiza i przygotowanie danych

10

analiza problemu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polityka społeczna i międzynarodowa polityka społeczna - deﬁnicja, siatka
pojęciowa, metody badawcze.

U1

Sylabusy
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2.

Międzynarodowa polityka społeczna w aspekcie doktrynalnym.

W2, U4, K1

3.

Polityka społeczna w zapisie wybranych dokumentów międzynarodowych.

W2, U4, K1

4.

Podmioty międzynarodowej polityki społecznej.

W1, U3

5.

Charakterystyka wybranych modeli polityki społecznej.

W3, U2, K1

6.

Standardy i formy współpracy w międzynarodowej polityce społecznej.

W2, U4

7.

Strategie w międzynarodowej polityce społecznej.

W3, U4

8.

Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej.

W3, U2, K1

9.

Rynek pracy w Unii Europejskiej (zakładanie działalności gospodarczej).

W3, U4, K1

10.

Patologie społeczne w międzynarodowej polityce społecznej.

W3, U4, K1

11.

Kwestia nierówności społecznych w międzynarodowej polityce społecznej.

W3, U3, U4

12.

Dialog społeczny w kontekście "społeczeństwa gospodarczego" (rola Federacji
Związków Zawodowych).

W3, U4, K1

13.

Międzynarodowa polityka społeczna wobec aktualnie zachodzących zjawisk i
procesów społecznych.

W3, U4, K1

14.

Międzynarodowa polityka społeczna wobec procesów migracyjnych.

W3, U4, K1

15.

Międzynarodowa polityka społeczna w procesie globalizacji.

W3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych modułu, na co składa się:
forma pisemna = udzielona odpowiedź na trzy pytania (każde z
odpowiedzi oceniane oddzielnie, ich suma dzielona przez trzy daje ocenę
ﬁnalną. forma ustna = ocena z konspektu + ocena z prezentacji+ ocena
za ilość uzyskanych aktywności = suma trzech ocen dzielona przez trzy
daje ocenę końcową z przedmiotu.
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Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia strategiczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIStStS.210.5cd5598c843c7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy o rozwoju myśli strategicznej na świecie, współczesnych
zagrożeniach i wyzwaniach bezpieczeństwa międzynarodowego, przybliżenie wybranych, aktualnie
obowiązujących strategii bezpieczeństwa narodowego oraz ich ewolucji, omówienie sposobów budowania,
przyjmowania i realizacji strategii bezpieczeństwa, zwrócenie uwagi na kulturowe, społeczne i ekonomiczne
podłoża współczesnych strategii bezpieczeństwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

współczesne międzynarodowe strategie
bezpieczeństwa

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2

sposoby budowania, przyjmowania i realizacji strategii
bezpieczeństwa

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

kulturowe, społeczne i ekonomiczne podłoża
współczesnych strategii bezpieczeństwa

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

obserwować i interpretować współczesne zjawiska
międzynarodowe związane z realizacją strategii
bezpieczeństwa

SMI_K2_U01,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U02, SMI_K2_U03

U2

dokonać krytycznej analizy modelowych rozwiązań
strategii bezpieczeństwa

SMI_K2_U01, SMI_K2_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykorzystania umiejętności strategicznego
analizowania, prognozowania i modelowania,
do działania w zespole i uczestniczenia w procesach
decyzyjnych

SMI_K2_K01, SMI_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Treści wykładów obejmują następujące zagadnienia:
- strategia bezpieczeństwa – podstawowe pojęcia,
- historia i ewolucja myśli strategicznej, podstawowe koncepcje i przegląd
najważniejszych myślicieli,
- teoria strategii a realizacja strategii,
- zwycięstwo jako problem studiów strategicznych, zmieniająca się natura
zwycięstwa, cele do osiągnięcia, klęska/sukces w wojnie,
- kultura strategiczna,
- determinanty strategii bezpieczeństwa,
- środki i instrumenty realizacji strategii bezpieczeństwa,
- międzynarodowe strategie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
- strategie bezpieczeństwa wybranych państw i organizacji międzynarodowych
(ChRL, Federacja Rosyjska, Polska, USA)
- organizacje terrorystyczne i ich długofalowe strategie.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Szczegółowy konspekt zajęć zostanie przesłany do Studentów najpóźniej w dniu
rozpoczęcia zajęć.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z zaliczenia pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Idee polityczne współczesnego świata
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.210.5cd559f935244.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z głównymi ideami politycznymi we współczesnym
świecie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie główne nurty ideowe
we współczesnym świecie

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ samodzielnie interpretować zjawiska
ideowe we współczesnym świecie

SMI_K2_U01,
egzamin pisemny,
SMI_K2_U02,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do poszanowania zdania
odmiennego od własnego, a także zrozumienia
argumentacji innych środowisk

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K02,
SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

analiza problemu

15

analiza i przygotowanie danych

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Na przedmiocie zostaną omówione między innymi idee współczesnego
konserwatyzmu, liberalizmu, ekologizmu, feminizmu czy idee lewicowe.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, aktywność,
czytanie zadanych tekstów, realizowanie zadanych zadań.

wykład

egzamin pisemny

Pytania w różnej formie: zamknięte, otwarte, opisowe etc.

Sylabusy
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Warsztat badawczy z zakresu stosunków międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.210.60554959290d4.22

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

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Grupa pierwsza - Perspektywy zmian ustrojowych w Unii Europejskiej do 2025 r. Implikacje dla Polski (Prowadzący
- prof. dr hab. Janusz Węc) Zapoznanie studentów z perspektywami zmian ustrojowych w Unii Europejskiej
do 2025 r. oraz ich implikacjami dla Polski. W ramach warsztatu studenci będą realizować własne projekty
badawcze, dotyczące następujących reform ustrojowych: strefy euro oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW);
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE (WPBiO); polityki wizowej, azylowej i imigracyjnej UE; polityki
społecznej (europejski ﬁlaru praw socjalnych); ﬁnansów UE; praw i wartości UE, w tym praworządności, oraz
transformacji cyfrowej w UE. Zajmą się także w swoich projektach badawczych wyzwaniami spowodowanymi
pandemią koronawirusa oraz zmianami klimatycznymi. Ponadto będą mogli on-line aktywnie uczestniczyc
w obradach Konferencji w sprawie przyszłości Europy (Conference on the Future of Europe [europa.eu]),
zgłaszając własne propozycje zmian ustrojowych

C2

Grupa druga - Europeizacja jako teoria i metoda badań procesu integracji europejskiej (Prowadzący - dr
Agnieszka Nitszke) Zapoznanie studentów z teoretycznymi aspektami europeizacji oraz wykorzystaniem metod
badawczych europeizacji w projektowaniu badań

C3

Grupa trzecia - Wielopoziomowe zarządzanie w badaniach nad procesami integracyjnymi (Prowadzący - dr Michał
Dulak) Zapoznanie studentów z koncepcją multi-level governance i przedstawienie możliwości, jakie daje jej
wykorzystanie w badaniach empirycznych nad procesami integracji gospodarczej i politycznej w Europie
i na świecie

C4

Grupa czwarta - Współpraca regionalna w Unii Europejskiej - analiza skuteczności (Prowadzący - dr Michał Dulak)
Zapoznanie studentów ze zjawiskiem współpracy regionalnej w UE jako przedmiotem badań z zakresu stosunków
międzynarodowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna i rozumie terminologię i pojęcia związane
z ustrojem Unii Europejskiej

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03

projekt

W2

Zna i rozumie najważniejsze uwarunkowania zmian
ustrojowych w UE do 2025 r. i ich implikacje dla Polski

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

projekt

W3

Zna i rozumie najważniejsze reformy ustrojowe
planowane w UE w związku z koniecznością
przezwyciężenia kryzysów: zadłużeniowego w streﬁe
euro, migracyjnego w UE oraz pandemicznego w UE

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

projekt

W4

Zna i rozumie znaczenie teorii europeizacji
w kontekście procesu integracji europejskiej

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W05

projekt

W5

Zna i rozumie podstawowe narzędzia badań procesów
europeizacyjnych

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03

projekt

W6

Zna najważniejsze założenia koncepcji multi-level
governance

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02

projekt

W7

Zna i rozumie, w jaki sposób zarządzanie
wielopoziomowe oddziałuje na krajowy system
polityczny oraz na regionalne organizacje integracyjne

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

projekt

W8

Zna i rozumie pojęcie współpracy regionalnej
w ramach UE

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03

projekt

Sylabusy
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W9

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

Zna i rozumie zasady i instrumenty współpracy
regionalnej w UE

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ analizować i wyciągać wnioski na temat
skutków wspomnianych kryzysów oraz wyzwań
klimatycznych i pandemicznych

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
projekt
SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

U2

Potraﬁ dokonać krytycznej analizy korzyści i zagrożeń
planowanych reform ustrojowych

SMI_K2_U02,
projekt
SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

U3

Potraﬁ projektować badania nad europeizacją

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
projekt
SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

U4

Potraﬁ wykorzystać teorię europeizacji do badań nad
relacjami państwa

SMI_K2_U01,
projekt
SMI_K2_U02, SMI_K2_U03

U5

Potraﬁ wykorzystać założenia teoretyczne koncepcji
multi-level governance do sformułowania hipotez
badawczych

SMI_K2_U01,
projekt
SMI_K2_U02, SMI_K2_U03

U6

Student potraﬁ dobrać i wykorzystać odpowiednie
metody badawcze w badaniach nad procesami
integracyjnymi

SMI_K2_U01,
projekt
SMI_K2_U02, SMI_K2_U04

U7

Potraﬁ zgromadzić, przetwarzać i interpretować dane
na temat współpracy regionalnej w UE

SMI_K2_U01,
projekt
SMI_K2_U02, SMI_K2_U03

U8

Student potraﬁ dobrać i wykorzystać odpowiednie
metody badawcze w badaniach nad współpracą
regionalną w UE

SMI_K2_U02,
projekt
SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów podjąć dyskusję na temat
prognozowania skutków wyżej wspomnianych reform
dla Polski

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K02, SMI_K2_K03

projekt

K2

Student jest gotów do samodzielnego formułowania
wniosków na podstawie przeprowadzanych badań

SMI_K2_K02, SMI_K2_K03

projekt

K3

Student jest gotów do sporządzania analiz
z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi
badawczych

SMI_K2_K02, SMI_K2_K03

projekt

K4

Student jest gotów wykorzystywać koncepcję multilevel governance do przygotowania analiz eksperckich
z zakresu integracji europejskiej

SMI_K2_K02, SMI_K2_K03

projekt

K5

Student jest gotów podjąć dyskusję nad możliwościami
i ograniczeniami zastosowania koncepcji multi-level
SMI_K2_K03
governance w badaniach nad pozaeuropejskimi
procesami integracyjnymi

projekt

K6

Student jest gotów podjąć dyskusję nad korzyściami
i problemami współpracy regionalnej w UE

projekt

SMI_K2_K03

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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warsztaty

20

analiza aktów normatywnych

10

analiza problemu

10

przygotowanie projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Treści programowe dla grupy pierwszej - Perspektywy zmian ustrojowych w Unii
Europejskiej do 2025 r. Implikacje dla Polski
I. Koncepcje Komisji Europejskiej w sprawie reformy ustroju Unii Europejskiej do
2025 r.:
a) Scenariusze rozwoju Unii Europejskiej do 2025 r. w świetle dokumentów KE:
− Biała Księga z 1 marca 2017 r.
− Raporty reﬂeksyjne (Raport w sprawie pogłębienia UGiW, Raport na temat
przyszłości WPBiO UE, Raport w sprawie społecznego wymiaru UE, Raport na
temat przyszłości ﬁnansów UE)
b) Plan Jeana-Claude’a Junckera z 13 września 2017 r.
II. Francuska inicjatywa dla Europy z 26 września 2017 r.
III. Wieloletnie ramy ﬁnansowe na lata 2021-2027
IV. Plan Odbudowy Gospodarki UE: Fundusz Next Generation EU 2021-2023
V. Konferencja w sprawie przyszłości Europy 2021-2022 z udziałem przedstawicieli
PE, KE, RUE, parlamentów narodowych i obywateli UE:
a) Wyzwania spowodowane pandemią koronawirusa
b) Wyzwania wynikające ze zmian klimatycznych
W1, W2, W3, U1, U2, K1
c) Prawa i wartości UE, w tym praworządność
d) Wyzwania migracyjne
e) Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne UE
f) Transformacja cyfrowa w UE
g) Procesy demokratyczne rządzące UE
h) Rola UE w świecie
VI. Realizacja reform ustrojowych i sektorowych w UE:
a) Reforma strefy euro oraz UGiW. Rozbieżności w stanowiskach KE i rządów
państw strefy euro
b) Reforma WPBiO UE
c) Reforma polityki wizowej, azylowej i imigracyjnej UE. Rozbieżności w
stanowiskach KE i rządów państw członkowskich
d) Odbudowa gospodarki UE po pandemii
e) Polityka klimatyczna
VII. Ocena reform ustrojowych strefy euro i UE z polskiej perspektywy. Wnioski i
rekomendacje dla Polski

Sylabusy
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2.

Treści programowe dla grupy drugiej - Europeizacja jako teoria i metoda badań
procesu integracji europejskiej
I. Geneza i ewolucja teorii europeizacji. Prekursorzy badań nad europeizacją
II. Europeizacja z perspektywy państw członkowskich
III. Europeizacja z perspektywy UE
IV. Europeizacja z perspektywy państw trzecich
V. Metody i narzędzia projektowania badań z wykorzystaniem teorii europeizacji
VI. Przygotowanie projektu w oparciu o teorię europeizacji

W4, W5, U3, U4, K2, K3

3.

Treści programowe dla grupy trzeciej - Wielopoziomowe zarządzanie w badaniach
nad procesami integracyjnymi
I. Multi-level governance jako teoria średniego zasięgu
II. Typy multi-level governance i ich odniesienie do praktyki politycznej
III. Zastosowanie multi-level governance na poziomie krajowym i
ponadnarodowym (UE)
IV. Możliwości i ograniczenia w stosowaniu multi-level governance do badania
pozaeuropejskich procesów integracyjnych
V. Źródła danych w badaniach nad procesami integracyjnymi. Przetwarzanie
danych i ich analiza
VI. Metody badawcze w badaniach nad procesami integracyjnymi

W6, W7, U5, U6, K4, K5

4.

Treści programowe dla grupy czwartej - Współpraca regionalna w Unii
Europejskiej. Analiza skuteczności
I. Komitet Regionów UE
II. Polityka regionalna UE - zasady funkcjonowania i instrumenty
III. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
IV. Strategie makroregionalne UE
V. Źródła danych w badaniach nad współpracą regionalną. Przetwarzanie danych i
ich analiza
VI. Metody badawcze w badaniach nad współpracą regionalną w UE

W8, W9, U7, U8, K6

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, analiza przypadków, metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Opracowanie koncepcji i realizacja projektu badawczego
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Seminarium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.2F0.5cab06825a16f.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
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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: 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

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

W2

zna metody i techniki badawcze stosowane w naukach
o polityce i administracji

SMI_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W3

zna wymagania stawiane pracom dyplomowym
w INPiSM

SMI_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W4

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony
własności intelektualnej

SMI_K2_W07

zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretuje zjawiska z różnych obszarów nauk
o polityce i administracji

SMI_K2_U03, SMI_K2_U04 zaliczenie na ocenę

U2

posługuje się wybranymi podejściami badawczymi
i teoriami naukowymi

SMI_K2_U01, SMI_K2_U02 zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ w sposób zaawansowany posługiwać się
odpowiednimi metodami i technikami badawczymi

SMI_K2_U01, SMI_K2_U02 zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ w sposób dojrzały zaprezentować ustnie
koncepcję pracy dyplomowej oraz przedstawić
na forum grupy poszczególne jej części

SMI_K2_U05, SMI_K2_U06 zaliczenie na ocenę

U5

przygotowuje pracę dyplomową z zakresu nauk
o polityce i administracji zgodnie z wymogami
stawianymi pracom dyplomowym w INPiSM

SMI_K2_U05, SMI_K2_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ myśleć w sposób samodzielny i twórczy

SMI_K2_K01, SMI_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

ma świadomość etycznego postępowania w trakcie
pisania pracy dyplomowej

SMI_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

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

przygotowanie pracy dyplomowej

60

przeprowadzenie badań literaturowych

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

przygotowanie pracy dyplomowej

60

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
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

90

analiza i przygotowanie danych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Sformułowanie problemu badawczego pracy dyplomowej, struktury pracy
oraz przygotowanie wstępnej bibliograﬁi

Semestr 2
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, dyskusja

Sylabusy
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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 narodowe w kontekście naczelnych organów
państwowych w Polsce w XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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.

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

W2

student zna naczelne organy państwowe w Polsce XX

SMI_K2_W06,
SMI_K2_W07

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

SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać samodzielnie analizy aktów prawnych
regulujących powstanie i funkcjonowanie naczelnych
organów państwowych w XX wieku.

SMI_K2_U04, SMI_K2_U06

U2

w wyniku przeprowadzonej analizy podjąć się polemiki
dotyczącej oceny badanego obszaru

SMI_K2_U02,
zaliczenie ustne,
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05 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

SMI_K2_K01, SMI_K2_K03

zaliczenie ustne

K2

wykorzystania przyswojonej wiedzy do przekrojowego
i komparatystycznego interpretowania faktów
i problemowej analizy wydarzeń

SMI_K2_K01, SMI_K2_K03

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:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
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
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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.

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

Student wie jakie jest podłoże oraz jakie są
następstwa konﬂiktów rozrgrywających się w regionie
Kaukazu

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ prognozować główne zagrożenia
militarne i pozamilitarne w wybranym regionie świata,
przy wykorzystaniu metod właściwych dla nauk
społecznych.

SMI_K2_U01,
zaliczenie pisemne,
SMI_K2_U02,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U04, SMI_K2_U06

U2

Student potraﬁ posługiwać się wiedzą teoretyczną
z zakresu stosunków międzynarodowych w celu
przewidywania rozwoju konﬂiktów militarnych
i pozamilitarnych w wybranym regionie świata.

SMI_K2_U01,
zaliczenie pisemne,
SMI_K2_U02,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U04, SMI_K2_U06

U3

Systematyzować i określać znaczenie głównych
zagrożeń bezpieczeństwa w tym regionie świata.

SMI_K2_U01,
zaliczenie pisemne,
SMI_K2_U02,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U04, SMI_K2_U06

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.

SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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, ćwiczenia
przedmiotowe
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
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kształtowanie umiejętności swobodnego posługiwania się specjalistyczną wiedzą z zakresu polityki zagranicznej
wybranych państw

C2

Zapoznanie studenta z podstawowymi uwarunkowaniami oraz problemami dotyczącymi realizacji polityki
zagranicznej w wybranych państwach świata

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna podstawowe uwarunkowania oraz
problemamy dotyczące kreowania oraz realizacji
polityki zagranicznej w wybranych państwach świata

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05,
SMI_K2_W06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wymienić i omówić najważniejsze
problemy aktualnej polityki zagranicznej wybranych
państw świata

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
esej, prezentacja
SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

U2

Student samodzielnie analizuje i komentuje
zagadnienia związane z aktualnymi kieunkami polityki
zagranicznej wybranych państw

SMI_K2_U04, SMI_K2_U05 esej, prezentacja

U3

Student swobodnie posługuje się specjalistyczną
wiedzą z zakresu polityki zagranicznej wybranych
państw

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
esej, prezentacja
SMI_K2_U04,
SMI_K2_U05, SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ samodzielnie uzupełniać i doskonalić
nabytą podczas zajęć wiedzę

SMI_K2_K01

esej, prezentacja

K2

Student jest przygotowany do aktywnego
uczestniczenia w grupach realizujących wspólne cele

SMI_K2_K03

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do ćwiczeń

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1,2 Pojęcie i istota polityki zagranicznej. Wyznaczniki i cele polityki zagranicznej.
Funkcje, środki i metody.
3. Teoretyczne i metodologiczne podstawy analizy polityki zagranicznej państwa

W1, U3, 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

3.

8 Wprowadzenie do polityki zagranicznej państw Bliskiego Wschodu
9,10,11,12,13 Analiza polityki zagranicznej wybranych państw regionu Bliskiego
Wschodu

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza 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
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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.

SMI_K2_W04,
SMI_K2_W07

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.

SMI_K2_W02

prezentacja

W3

Student potraﬁ śledzić polską debatę, rozpoznawać jej
główne argumenty i odróżniać fakty od opinii.

SMI_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.

SMI_K2_U02

prezentacja

U2

Student wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną
do opisu i analizowania konkretnych procesów
i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych,
prawnych, gospodarczych).

SMI_K2_U03,
prezentacja
SMI_K2_U04, SMI_K2_U07

U3

Student posiada wiedzę szerszą i pogłębioną
w odniesieniu do procesów zmian wybranych struktur,
instytucji i więzi społecznych oraz prawidłowości
rządzących tymi zmianami.

SMI_K2_U04

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.

SMI_K2_K01

prezentacja

K2

Student posiada wiedzę o poglądach i ich ewolucji
na temat struktur i instytucji społecznych oraz
rodzajów więzi społecznych.

SMI_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;
Wolnośc debaty, dezinformacja, manipulacja, watch dog;
Główne czasopisma i ich znaczenie: (m.in. Krytyka liberalna, Nowa Konfederacja,
Przegląd Polityczny, Przegląd powszechny, Znak, W Drodze, Więzi, Teologia
Polityczna,
Pressje, Fronda, Krytyka Polityczna, Bez dogmatu, Zdanie, Res Publica Nowa,
Arcana, Nowa Europa, Obywatel, Pro Fide Rege et Lege,
Nowe Państwo, Dziś, Civitas);
Publicystyka w sieci, główne portale internetowe;
Think tanki;
Perspektywy publicystyki polskiej w XXI wieku.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza 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
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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

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

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie pisemne
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W2

przesłanki formowania państw federalnych, zasady ich
funkcjonowania oraz przyczyny kryzysów i upadku
struktur federalnych

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować przesłanki determinujące federalizację
systemów politycznych oraz przebieg tych procesów

SMI_K2_U01, SMI_K2_U04 zaliczenie pisemne

U2

identyﬁkować społeczne i kulturowe determinanty
federalizmu

SMI_K2_U01, SMI_K2_U04 zaliczenie pisemne

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.

Secesja 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
powstania federacji europejskiej

W1, W2, U1, U2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z zaliczania

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1

Sylabusy
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Political Parties at the European Level
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

zaliczenie ustne, esej

W2

rozumie ewolucję założeń doktrynalnych grup
politycznych w PE oraz pozaparlamentarnych
europartii w kontekście ich relacji z partiami
krajowymi

SMI_K2_W05

zaliczenie ustne, esej

W3

zna i rozumie regulacje prawne dotyczące
funkcjonowania ponadnarodowych organizacji partii
(grup politycznych w PE, europartii)

SMI_K2_W07

zaliczenie ustne, esej

W4

rozumie procesy zmian zachodzące w partiach
politycznych pod wpływem europeizacji

SMI_K2_W03

zaliczenie ustne, esej

SMI_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
SMI_K2_U01,
związanej z partiami politycznymi na poziomie
SMI_K2_U03,
zaliczenie ustne, esej
europejskim, prowadzić debatę na ten temat w języku SMI_K2_U05, SMI_K2_U07
angielskim

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

SMI_K2_U02,
SMI_K2_U03,
esej
SMI_K2_U04, SMI_K2_U07

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

SMI_K2_K01

zaliczenie ustne, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

5

analiza dokumentów programowych

5

przygotowanie do zajęć

30

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
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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

SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05,
SMI_K2_W06

zaliczenie pisemne,
projekt

W2

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02

zaliczenie pisemne

W3

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1
U2

SMI_K2_U02, SMI_K2_U03 zaliczenie pisemne
Identiﬁes threats to economic security and
consequences for the contemporary world order

U3

SMI_K2_U05, SMI_K2_U07 projekt
SMI_K2_U02, SMI_K2_U05 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

zaliczenie pisemne,
projekt

K2

SMI_K2_K01, SMI_K2_K02

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

15

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie pracy semestralnej

20

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie do zajęć

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.
1.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, udział w badaniach
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.
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Security Policy of the Russian Federation
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2

doktrynę polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

obecny stan realizacji polityki bezpieczeństwa
federacji Rosyjskiej

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować złożone uwarunkowania polityki
bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

SMI_K2_U01,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U02, SMI_K2_U04

U2

dobierać źródła w ramach przygotowywania projektu
badawczego

SMI_K2_U01,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U02, SMI_K2_U04

U3

przygotować kompleksowy projekt badawczy
na zadany temat związany z polityką bezpieczeństwa
Federacji Rosyjskiej

SMI_K2_U01,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U05, SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

publicznego prezentowania wyników swojej pracy
badawczej

SMI_K2_K01, SMI_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rozpad ZSRR i jego konsekwencje

W1, U1, U2, U3, K1

2.

Ewolucja polityki bezpieczeństwa FR w latach dziewięćdziesiątych

W1, U1, U2, U3, K1

3.

Debata na temat ideologii polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa FR w
latach dziewięćdziesiątych

W2, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, 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
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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

W2

W3

evolution of international relations since 1945

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

international system evolution and its actors in the
aforementioned period [

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

political, economic and social processes determining
international relations

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

discuss international system evolution basing on the
read literature

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04, SMI_K2_U07

U2

do a simple research, critical analysis of information
and synthesize them

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U03, SMI_K2_U07

U3

prepare a simple paper/report on international
relations

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U03, SMI_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

deepening his knowledge in the area or IR since 1945

SMI_K2_K01, SMI_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

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, analiza przypadków, metody e-learningowe
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
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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

94 / 267

W1

basic issues of the America foreign and security policy
the Asia-Paciﬁc region, as well as their theoretical
background

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
regional security system, its evolution and main actors
SMI_K2_W03,
in the region
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

political, social and economic processes determining
international relations and the U.S. foreign and
security policy in the region

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

do a basic research, critically analyze and synthesize
information, prepare basic presentation resulting from
group research

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04, SMI_K2_U07

U2

can present knowledge based opinions, exchange
them, defend his thesis

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U03,
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

U3

can critically assess American foreign and security
policy

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04, SMI_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

deepen knowledge in the area of American foreign
and security policy

SMI_K2_K01, SMI_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
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:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Active participation in classes and written exam (lectures' and readings'
based). Students who cannot participate in classes will be asked to
zaliczenie na ocenę
prepare an extra essay (ca. 20 000 characters, topic must be agreed with
the lecturer in advance).

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa/class participation is obligatory

Sylabusy
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Международный порядок современного мира
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W05

zaliczenie
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W2

problematykę uwarunkowań i czynników
kształtujących stosunki międzynarodowe

SMI_K2_W05

zaliczenie

W3

problematykę porządku międzynarodowego
współczesnego świata

SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretować i analizować najważniejsze procesy
związane ze współczesnym porządkiem
międzynarodowym

SMI_K2_U02, SMI_K2_U06 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego rozwoju w zakresie różnych form
aktywności społecznych w odniesieniu
do współczesnego porządku międzynarodoweho

SMI_K2_K01

zaliczenie

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

Sylabusy
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English for International and Political Studies B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.230.623af080012e1.22

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

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

SMI_K2_U02,
egzamin pisemny,
SMI_K2_U04,
egzamin ustny,
SMI_K2_U05,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

SMI_K2_U02,
egzamin pisemny,
SMI_K2_U04,
egzamin ustny,
SMI_K2_U05,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

SMI_K2_U02,
egzamin pisemny,
SMI_K2_U04,
egzamin ustny,
SMI_K2_U05,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

U4

SMI_K2_U02,
egzamin pisemny,
streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane SMI_K2_U04,
egzamin ustny,
ze studiowanym kierunkiem
SMI_K2_U05,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

Sylabusy
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U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

SMI_K2_U02,
egzamin pisemny,
SMI_K2_U04,
egzamin ustny,
SMI_K2_U05,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

SMI_K2_U02,
egzamin pisemny,
SMI_K2_U04,
egzamin ustny,
SMI_K2_U05,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

SMI_K2_U02,
egzamin pisemny,
SMI_K2_U04,
egzamin ustny,
SMI_K2_U05,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

SMI_K2_U02,
egzamin pisemny,
SMI_K2_U04,
egzamin ustny,
SMI_K2_U05,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

SMI_K2_U02,
egzamin pisemny,
SMI_K2_U04,
egzamin ustny,
SMI_K2_U05,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

SMI_K2_U02,
SMI_K2_U04,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U05,
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

SMI_K2_U06, SMI_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

SMI_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

SMI_K2_K03, SMI_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

SMI_K2_K02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

SMI_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U10,
U4, U9, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U10, U2,
U4, U9, K3

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: report,
discursive essay, business e-mail.

W2, W4, U10, U11, U3,
U4, U5, U6, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U4, U5, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4

Sylabusy
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Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

5.

W1, W3, U1, U10, U11,
U3, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:
- state structure and oﬃces,
6.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

- international organizations,
- national and international problems,
- socio-political problems.
Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W4, U6, K1, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.
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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 International and Political Studies C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.230.623af0800c82e.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

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

SMI_K2_U02,
egzamin pisemny,
SMI_K2_U04,
egzamin ustny,
SMI_K2_U05, SMI_K2_U07 zaliczenie na ocenę

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

egzamin pisemny,
SMI_K2_U02, SMI_K2_U07 egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

SMI_K2_U02,
egzamin pisemny,
SMI_K2_U04,
egzamin ustny,
SMI_K2_U05,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

SMI_K2_U02,
egzamin pisemny,
SMI_K2_U04,
egzamin ustny,
SMI_K2_U05,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

SMI_K2_U02,
egzamin pisemny,
SMI_K2_U04,
egzamin ustny,
SMI_K2_U05,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07
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U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

SMI_K2_U02,
egzamin pisemny,
SMI_K2_U04,
egzamin ustny,
SMI_K2_U05,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

SMI_K2_U02,
egzamin pisemny,
SMI_K2_U04,
egzamin ustny,
SMI_K2_U05,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

SMI_K2_U02,
egzamin pisemny,
SMI_K2_U04,
egzamin ustny,
SMI_K2_U05,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

SMI_K2_U02,
egzamin pisemny,
SMI_K2_U04,
egzamin ustny,
SMI_K2_U05,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

SMI_K2_U02,
SMI_K2_U04,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U05,
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

SMI_K2_U06, SMI_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

SMI_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

SMI_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

SMI_K2_K02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

SMI_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

Sylabusy
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rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U10,
U4, U9, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U10, U2,
U4, U9, K3

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: report,
discursive essay, business e-mail.

W2, W4, U10, U11, U3,
U4, U5, U6, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U4, U5, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, U1, U10, U11,
U3, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4
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Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku,
- state structure and oﬃces,
6.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

- international organizations,
- national and international problems,
- socio-political problems.
Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W4, U6, K1, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1.

Sylabusy
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Konferencja międzyrządowa jako model wielostronnej dyplomacji UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia globalne i regionalne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMISGRS.220.605556f8400f3.22

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

Podczas wykładu słuchacze zapoznani zostaną z podstawami prawnymi, strukturą oraz funkcjonowaniem
konferencji międzyrządowej UE jako modelu wielostronnej dyplomacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

111 / 267

W1

ewolucję procesów zachodzących w UE, potraﬁ
prawidłowo ocenić ewolucję i perspektywy głównych
procesów zachodzących w UE

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05,
SMI_K2_W06,
SMI_K2_W07

W2

role i kompetencje uczestników procesu decyzyjnego
w UE

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W06,
SMI_K2_W07

projekt, prezentacja,
zaliczenie

W3

zależności między krajowym i unijnym poziomem
podejmowania decyzji

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W06

projekt, prezentacja,
zaliczenie

W4

konsekwencje procesów decyzyjnych na poziomie UE

SMI_K2_W05,
SMI_K2_W06,
SMI_K2_W07

projekt, prezentacja,
zaliczenie

projekt, prezentacja,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

śledzić i krytycznie oceniać bieżące wydarzenia
zachodzące w UE

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
projekt, prezentacja
SMI_K2_U04,
SMI_K2_U05, SMI_K2_U07

U2

stosować terminologię stosowaną w badaniach nad UE

SMI_K2_U05,
projekt, prezentacja,
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07 zaliczenie

U3

identyﬁkować interesy poszczególnych uczestników
relacji wewnątrzunijnych

SMI_K2_U01,
projekt, prezentacja,
SMI_K2_U02, SMI_K2_U05 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

opracowania analiz dotyczących procesów
zachodzących w UE samodzielnie i z grupą innych
studentów

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K02, SMI_K2_K03

projekt, prezentacja

K2

formułowania opinii dotyczących stanowisk
poszczególnych podmiotów z uwzględnieniem
zróżnicowanych perspektyw

SMI_K2_K02, SMI_K2_K03

projekt, prezentacja

K3

pracy na rzecz podmiotów zaangażowanych
w doradztwo polityczne w zakresie integracji
europejskiej i dyplomacji

SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

przygotowanie projektu

15

Sylabusy

112 / 267

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
88

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.

Podstawy prawne i formy zmiany traktatów w Unii Europejskiej

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
K1, K2, K3

2.

Struktura i warianty zwykłej procedury rewizji traktatów

W2, W3, W4, U2, K2

3.

Znaczenie i instrumenty stosowane w fazie przygotowawczej Konferencji
Międzyrządowej

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

4.

Cztery poziomy prowadzenia negocjacji w czasie obrad Konferencji
Międzyrządowej

W2, W4, U2, U3, K2

5.

Konferencje międzyrządowe w latach 1990-1991, Konferencja międzyrządowa w
latach 1996-1997 , Konferencja międzyrządowa w 2000 r., Konferencja
międzyrządowa w latach 2003-2004, Konferencja międzyrządowa w 2007 r.

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
K1, K2, K3

6.

Rola poszczególnych podmiotów biorących udział w obradach Konferencji
Międzyrządowej

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

7.

Aktualne debaty nt. przyszłości Europy i zmian traktatowych

W2, W4, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, prezentacja, zaliczenie test z części teoretycznej oraz prezentacja z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Konﬂikty i zagrożenia we współczesnym świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia strategiczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIStStS.220.5cd559f1ec95d.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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przygotowanie studenta do samodzielnej analizy wybranych konﬂiktów i zagrożeń
współczesnego świata. Zajęcia nie poprzestają na samej chronologii faktów. Prezentowane są kluczowe zjawiska
społeczne i osoby, które przyczyniły się do wystąpienia danego konﬂiktu lub zagrożenia. Szczególny nacisk
kładziony jest na oddzielanie faktów od polityki informacyjnej poszczególnych państw i aktorów pozarządowych.

Efekty 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

rolę i znaczenie konﬂiktów oraz zagrożeń
we współczesnym świecie

SMI_K2_W03

egzamin ustny, projekt

W2

procesy warunkujące kształt wybranych
współczesnych konﬂiktów i zagrożeń

SMI_K2_W04

egzamin ustny, projekt

W3

czynniki odpowiadające za transformację konﬂiktów
w epoce pozimnowojennej (koncepcja tzw. nowych
wojen) i narastającej rywalizacji wielkich mocarstw
(koncepcja tzw. wojen zastępczych)

SMI_K2_W05

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie i krytycznie oddzielać fakty dotyczące
poszczególnych konﬂiktów i zagrożeń od polityki
informacyjnej poszczególnych władz państwowych

SMI_K2_U02

egzamin ustny, projekt

U2

samodzielnie i krytycznie odnieść się do trwającej
dyskusji o przyszłym kształcie konﬂiktów i zagrożeń

SMI_K2_U04

projekt

U3

samodzielnie sporządzić krótką analizę historii,
obecnego stanu i przyszłości wybranych konﬂiktów
i zagrożeń

SMI_K2_U05

projekt

K1

samodzielnego poddania krytycznej analizie obecne
w debacie publicznej informacje o wybranych
konﬂiktach i zagrożeniach oraz odnaleźć niezbędne
do tego informacje w oparciu o wiarygodne źródła

SMI_K2_K01

egzamin ustny, projekt

K2

koordynowania pracy zespołowej, w tym w obszarze
uprawiania badań naukowych

SMI_K2_K03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie ekspertyzy

15

przygotowanie do egzaminu

45

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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W części pierwszej kursu zaprezentowano przyczyny i teorie konﬂiktów. W części
drugiej omówiono dominującą do dzisiaj kwestie tzw. globalnej wojny z
terroryzmem (Afganistan, Pakistan, Irak, Syria). W części trzeciej wskazano
wybrane konﬂikty współczesnego świata, w tym np. na obszarze postsowieckim i
w Azji Południowo-Wschodniej. W ostatniej części wskazano wybrane zagrożenia
współczesnego świata (broń masowego rażenia, cyberzagrożenia i zorganizowana
przestępczość).

1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest udział w dyskusjach prowadzonych w
egzamin ustny, projekt trakcie zajęć, zrealizowanie krótkiego zespołowego zadania
analitycznego, a także zdanie egzaminu ustnego.
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Migracje międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia globalne i regionalne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMISGRS.220.5cd559f4f41a8.22

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
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z międzynarodowymi uwarunkowaniami i skutkami zjawiska
migracji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student rozumie pojęcie migracji, zna ich
uwarunkowania i rodzaje, a także teorie wyjaśniające
procesy migracyjne

SMI_K2_W04

zaliczenie na ocenę
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W2

Student ma wiedzę o politycznych, ekonomicznych
i społecznych skutkach migracji dla stosunków
międzynarodowych

SMI_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna i rozumie uwarunkowania związane
z działalnością instytucji państwowych
i pozarządowych zajmujących się migrantami
międzynarodowymi

SMI_K2_W04

zaliczenie na ocenę

U1

Student potraﬁ dokonać obserwacji i interpretacji
zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych
i kulturowych odnoszących się do migracji oraz potraﬁ
wyjaśniać relacje zachodzące między procesami
migracji a podmiotami i strukturami państwowymi

SMI_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

Student jest przygotowany do podjęcia dyskusji
na tematy dotyczące migracji i stosunków między
migrantami i społecznością kraju przyjmującego,
rozpoznaje stereotypy

SMI_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

Student realizuje mini-projekty związane z tematyką
zajęć

SMI_K2_U06

zaliczenie na ocenę

SMI_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest przygotowany do pracy w administracji
i organizacjach pozarządowych zajmujących się
uchodźcami i cudzoziemcami

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

analiza i przygotowanie danych

20

przygotowanie projektu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z migracjami międzynarodowymi;
Uwarunkowania i typologia migracji; Teorie badania migracji; Skala migracji we
współczesnym świecie – kierunki i zmiany; Migracje polityczne - uwarunkowania i
skutki; Migracje ekonomiczne - uwarunkowania i skutki; Nielegalne migracje;
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
Migracje przymusowe – problem uchodźstwa i próby rozwiązań; Wpływ migracji na
K1
bezpieczeństwo państwa; Problemy migracyjne wybranych państw i regionów
świata; Polityka migracyjna w wybranych krajach; Współpraca odnośnie
rozwiązywania problemów migracyjnych na forum międzynarodowym; Migracje, a
globalizacja

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na podstawie uzyskanej liczby punktów (co najmniej 51%) za
zaliczenie na ocenę przygotowanie mini-projektu związanego z tematyką zajęć, udział w
dyskusji, obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Siły zbrojne we współczesnym świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia strategiczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIStStS.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 stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do sporządzania analizy stanu sił zbrojnych poszczególnych
państw lub wielonarodowych jednostek. W pierwszej części zajęć zaprezentowano ogólne informacje o siłach
zbrojnych, a także kwestię sojuszy i wielonarodowych jednostek, uczestnictwa w wojnach, konﬂiktach zbrojnych
i operacjach pokojowych oraz zbrojenia i rozbrojenie. W części drugiej zajęć omówiono siły zbrojne
poszczególnych państw, w tym m.in. USA, Federacji Rosyjskiej, Chińskiej Republiki Ludowej, Wielkiej Brytanii czy
Arabii Saudyjskiej.

Efekty 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

rolę i znaczenie sił zbrojnych we współczesnym
świecie

SMI_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

procesy warunkujące kształt sił zbrojnych wybranych
państw świata

SMI_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

czynniki odpowiadające za transformację
współczesnych sił zbrojnych i koncepcję tzw. rewolucji
w sprawach wojskowych (Revolution in Military Aﬀairs,
RMA)

SMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie i krytycznie oddzielać fakty dotyczące sił
zbrojnych poszczególnych państw od polityki
informacyjnej poszczególnych władz państwowych

SMI_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

samodzielnie i krytycznie odnieść się do trwającej
dyskusji o koncepcji tzw. rewolucji w sprawach
wojskowych (Revolution in Military Aﬀairs, RMA) oraz
wskazać warunki brzegowe kształtu sił zbrojnych
w przyszłości

SMI_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

samodzielnie sporządzić krótką analizę historii,
obecnego stanu i przyszłości sił zbrojnych wybranych
państw

SMI_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
projekt

SMI_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnie poddać krytycznej analizie obecne
w debacie publicznej informacje o siłach zbrojnych
Polski i innych państw oraz odnaleźć niezbędne
do tego informacje w oparciu o wiarygodne źródła

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie ekspertyzy

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W pierwszej części zajęć zaprezentowano ogólne informacje o siłach zbrojnych
(deﬁnicje, rolę, historię, rodzaje i modele), a także kwestię sojuszy i
wielonarodowych jednostek, uczestnictwa w wojnach, konﬂiktach zbrojnych i
operacjach pokojowych oraz zbrojenia i rozbrojenie. W tej także części omówiono
zmiany zachodzące we współczesnych siłach zbrojnych (m.in. wzrost znaczenia
bezpilotowców i wojsk specjalnych). W części drugiej zajęć omówiono siły zbrojne
poszczególnych państw, w tym m.in. USA, Federacji Rosyjskiej, Chińskiej Republiki
Ludowej, Wielkiej Brytanii czy Arabii Saudyjskiej.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Podstawą uzyskania zaliczenia jest zespołowe przygotowanie
analizy wybranych przez prowadzącego sił zbrojnych oraz ustny
zaliczenie na ocenę, projekt
sprawdzian zaliczeniowy w postaci trzech pytań nawiązujących
do wykładu.

122 / 267

Problemy ochrony środowiska i zmian klimatu w polityce międzynarodowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia globalne i regionalne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMISGRS.220.6055582058497.22

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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest interdyscyplinarne zapoznanie studentów współczesnymi wyzwaniami międzynarodowej
ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Student dostrzega relacje zachodzące między
bezpieczeństwem energetycznym i produkcją energii a wpływem na środowisko naturalne, poznaje ryzyka
zagrożeń i katastrof naturalnych czy założenia polityki klimatycznej wybranych państw. Wzrost liczby ludności
i urbanizacja stanowią zasadnicze źródła wpływające na wzrost zużycia energii w świecie. Celem kursu jest
rozwinięcie zdolności krytycznej analizy problemów bezpieczeństwa ekologicznego, zrozumienie natury
i pochodzenia zagrożeń dla środowiska oraz ich polityczno – gospodarczo – społecznych implikacji.

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

Absolwent zna i deﬁniuje pojęcie bezpieczeństwa
ekologicznego jako jednego z najważniejszych wyzwań
dla bezpieczeństwa narodowego Zna i opisuje
uwarunkowania i kategorie zagrożeń
antropogenicznych i nieantropogenicznych
bezpieczeństwa ekologicznego

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03

esej

W2

Zna regulacje dotyczące prawa ochrony środowiska
w skali międzynarodowej, źródeł i zasad prawnych
odnoszących się do ochrony środowiska Rozumie
istotę transformacji energetycznej w tym cele
elektromobilności, zna technologie przyszłości
sprzyjające obniżeniu poziomu emisji dwutlenku węgla
i innych zanieczyszczeń, a w konsekwencji ochronie
klimatu

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

W3

Ma wiedze na temat globalnych i regionalnych
mechanizmów ochrony środowiska, polityki wybranych
SMI_K2_W05,
państw w omawianym zakresie Zna i jest świadomy
SMI_K2_W06
skutków degradacji środowiska i katastrof
ekologicznych jako następstwa konﬂiktów wojennych

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ identyﬁkować potencjalne źródła
i skutki zagrożeń dla środowiska naturalnego Posiada
zdolność analitycznego myślenia i zastosowania
podstawowych regulacji międzynarodowych na rzecz
ochrony środowiska naturalnego

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
zaliczenie pisemne,
SMI_K2_U03,
zaliczenie na ocenę, esej
SMI_K2_U05, SMI_K2_U06

U2

Podejmuje dyskusję i wykorzystuje zdobytą wiedzę
do przygotowania wystąpień publicznych, analiz
opracowań z zakresu wpływu produkcji energii
na degradacje środowiska naturalnego

SMI_K2_U03, SMI_K2_U04 esej

U3

Potraﬁ zidentyﬁkować i ocenić interakcje i więzi
w stosunkach międzynarodowych w tym m.in.
instytucjonalizację współpracy państw poprzez
tworzenie międzynarodowego reżimu ochrony
środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu

SMI_K2_U05, SMI_K2_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

K1

Student trafnie identyﬁkuje uwarunkowania i interesy
ekologiczne podmiotów państwowych Jest gotów
podejmować samodzielne lub w zespole działania
na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom
bezpieczeństwa ekologicznego

SMI_K2_K01, SMI_K2_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

K2

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy
w administracji, organizacjach pozarządowych,
edukacji lub organizacjach międzynarodowych
w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu Podejmuje
działania na rzecz promocji postaw odpowiedzialności
za środowisko naturalne i konieczności uwzględniania
standardów jego ochrony przy projektowaniu
i wykonywaniu pracy zawodowej Współdziała
w projektach z zakresu energetyki nieemisyjnej
i przeciwdziałania zmianom klimatycznym

SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie eseju

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza i ewolucja międzynarodowych wysiłków ochrony środowiska
Zmiany klimatu: przyczyny i konsekwencje
Geopolityka zmian klimatu: stosunki międzynarodowe w erze globalnego
ocieplenia

W1, W2, W3, U2, U3, K1,
K2

2.

Zrównoważony rozwój i próby globalnego zarzadzania środowiskiem
Instytucjonalizacja międzynarodowej ochrony środowiska
Źródła i zasady międzynarodowego prawa ochrony środowiska

W2, U2, U3, K1, K2

3.

Problemy ochrony środowiska w polityce bezpieczeństwa państw
Zagrożenia i katastrofy naturalne
Międzynarodowe zarządzanie, ochrona oceanami i polityka morska
Wpływ energetyki jądrowej na środowisko

W1, W2, W3, U1, U2, K2

4.

Strategie rozwoju a interesy i działania „głównych graczy” w zakresie
międzynarodowego reżimu zmian klimatu i zobowiązań redukcji emisji
zanieczyszczeń: interesy i działania UE, USA, Japonii, Rosji, Chin, Australii, państw
grupy G-77.
Chiny: model niezrównoważonego wzrostu pobudzają zmiany
USA-Chiny: Rywalizacja ponad partnerstwo

W3, U1, U2, U3, K1

5.

„Uchodźcy ekologiczni”: zmiany klimatyczne a migracje
Problemy ekologiczne jako źródło konﬂiktów międzynarodowych (dostęp do
zasobów, deforestacja, konﬂikty o wodę …)
Problem niedoboru wody na świecie
Tonące państwa: adaptacja do zmian klimatu w małych rozwijających się
państwach wyspiarskich
Wyścig o złoża Arktyki. Implikacje dla środowiska naturalnego

W3, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu odbywa się poprzez zaliczenie pisemne
(esej) w trakcie sesji egzaminacyjnej. Dodatkowe punkty
do zaliczenia można uzyskać w trakcie semestru za
obecność połączoną z aktywnością na zajęciach
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Globalizacja i regionalizacja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.220.5cd559ee8160b.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 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z dwoma głównymi kierunkami współczesnych procesów gospodarczych: globalizacją oraz
regionalizacją. W przypadku globalizacji studenci poznają podstawowe ścieżki tego procesu: gospodarczą,
polityczną, społeczną, kulturową, ekologiczną oraz technologiczną. W wypadku regionalizacji zaś zapoznają się
z klasyﬁkacją i typologią regionalizmów oraz regionalizacji na świecie, z teoriami, formami, typami i efektami
integracji gospodarczej, a także wyzwaniami globalizacyjnymi regionalnej integracji. Studenci zachęceni zostaną
także do krytycznej analizy korzyści i zagrożeń płynących z procesów globalizacji oraz regionalizacji. Przedmiot
realizowany jest w dwóch odrębnych formach: 1. wykład poświęcony zagadnieniu regionalizacji stosunków
międzynarodowych 2. ćwiczenia obejmujące dyskusję na temat procesów globalizacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

127 / 267

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna terminologię i pojęcia wynikające z procesów
zachodzących w globalizacji i regionalizacji

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Zna najważniejsze uwarunkowania przemian
globalnych zachodzących we współczesnym świecie
w wymiarze politycznym, ekonomicznym, kulturowym,
ekologicznych i technologicznym

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Zna typologię regionalizmów oraz regionalizacji
na świecie, teorie, formy, typy i efekty integracji
gospodarczej, a także wyzwania globalizacyjne
regionalnej integracji gospodarczej

SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ analizować i wyciągać wnioski na temat
skutków procesów globalnych i regionalnych.

SMI_K2_U01, SMI_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Potraﬁ dokonać krytycznej analizy korzyści i zagrożeń
płynących z globalizacji i regionalizacji

SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Potraﬁ prognozować skutki działań podejmowanych
przez społeczność międzynarodową, mających na celu
przeciwdziałanie wyzwaniom i zagrożeniom
związanym z globalizacją i regionalizacją

SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

SMI_K2_K01, SMI_K2_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów podjąć dyskusję i przedstawić
rzetelne argumenty na temat różnych aspektów
globalizacji i regionalizacji oraz ich wpływu
na społeczeństwa i państwa

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Regionalizacja i regionalizm w gospodarce światowej:
− Istota i podstawowe etapy (fale) regionalizacji: etap I (lata 50.-70. XX w.); etap
II (lata 80.-1994 r.); etap III (przełom XX/XXI w.)
− Istota i podstawowe rodzaje regionalizmów

W1, W3, K1

2.

Regiony wewnątrzpaństwowe:
− Typologia regionów wewnątrzpaństwowych: kryteria historyczno-geograﬁczne,
prawne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe
− Analiza pojęciowa, typologia i cechy strukturalne regionalizmu
− Integrotwórcze cechy i płaszczyzny współpracy międzyregionalnej
− Regiony wewnątrzpaństwowe – studium przypadku: Unia Europejska

W1, W3, U1, K1

3.

Klasyﬁkacja regionalizmów na świecie:
− Regionalizm klasyczny (zamknięty) – porządek westfalski
− Regionalizm otwarty – porządek postwestfalski

W1, W3, U1, K1

4.

Podstawy prawne i polityczne regionalnych porozumień integracyjnych:
− Umowy o streﬁe wolego handlu
− Umowy o unii celnej
− Umowy o wspólnym rynku
− Umowy o unii ekonomicznej i walutowej
− Ramy prawne preferencyjnych porozumień handlowych (art. 24 GATT;
porozumienia w sprawie interpretacji art. 24 GATT 1994; klauzula ułatwień
(enabling clause); art. 5 GATS)
− Deklaracje polityczne

W3, U2, K1

5.

Instytucjonalne formy integracji gospodarczej:
− Strefa wolnego handlu
− Unia celna
− Wspólny rynek
− Unia walutowa
− Unia ekonomiczna
− Integracja pełna

W1, W3, U1, K1

6.

Typy integracji gospodarczej:
− Integracja umowna państw suwerennych
− Ponadnarodowa integracja umowna państw dobrowolnie ograniczających
suwerenność na rzecz organizacji międzynarodowych
− Integracja politycznie nierównoprawna
− Integracja gospodarczo nierównoprawna

W1, W3, U1, K1

7.

Efekty integracji gospodarczej:
− Efekt kreacji handlu
− Efekt przesunięcia handlu
− Efekt odchylenia handlu
− Efekty dynamiczne

W1, W3, U1, K1

8.

Wyzwania globalizacyjne regionalnej integracji gospodarczej:
− Mechanizm unii gospodarczej w teorii integracji regionalnej
− Przebieg procesu tworzenia unii walutowej
− Unia gospodarcza i polityczna – potencjalne warianty rozwiązań

W1, W3, U1, U3, K1

9.

Wyzwania i założenia nowego regionalizmu oraz transregionalizmu w XXI w.:
− Nowy regionalizm
− Transregionalizm

W1, W3, U1, U2, U3, K1

10.

Typologia i charakterystyka regionalizmów:
− Regionalizm europejski
− Regionalizm amerykański
− Regionalizm azjatycki
− Regionalizm afrykański

W1, W3, U1, K1

Sylabusy
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11.

Typologia i charakterystyka regionalizacji:
− Regionalizacja transatlantycka
− Regionalizacja transpacyﬁczna
− Regionalizacja w obszarze poradzieckim

W1, W3, U1, U3, K1

12.

Pojęcie, istota i zakres procesów globalizacji:
− Teorie globalizacji
− Współczesne trendy procesów globalizacji
− Czynniki przyspieszające procesy globalizacji
− Indeksy i wskaźniki globalizacji

W1, W2, U1, K1

13.

Zjawisko global governance:
− Światowy układ sił, sieciowa organizacja globalnego zarządzania
− ONZ i inne instytucje międzynarodowe i aktorzy transnarodowi
− Sprawiedliwość globalna

W1, U1, K1

14.

Ekonomiczne aspekty globalizacji:
− Globalny rynek towarowy, usługowy i ﬁnansowy, łańcuchy dostaw,
porozumienia handlowe
− Zagadnienie nierównomiernego rozwoju społeczeństw (rynek pracy i rozwój
gospodarczy w państwach rozwiniętych i rozwijających się)
− Przyczyny światowych kryzysów gospodarczych, bezpieczeństwo ekonomiczne
państw (zadłużenie zagraniczne – przyczyny i skutki)

W1, W2, U1, U2, K1

15.

Gospodarcze i ﬁnansowe organizacje międzynarodowe:
− WTO – Światowa Organizacja Handlu
− OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
− IMF – Międzynarodowy Fundusz Walutowy
− World Bank – Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowe
Stowarzyszenie Rozwoju
− ILO – Międzynarodowa Organizacja Pracy

W1, W2, U1, U2, U3, K1

16.

Korporacje transnarodowe i ich wypływ na gospodarkę światową:
− Istota i pojęcie korporacji transnarodowych
− Funkcje korporacji transnarodowych w gospodarce światowej
− Wpływ korporacji na przemiany w gospodarce światowej

W1, W2, U1, U3, K1

17.

Kulturowe aspekty globalizacji:
− Teoria zderzenia cywilizacji Huntingtona i inne pokrewne koncepcje globalizacji
kulturowej
− Konsumpcjonizm, macdonaldyzacja społeczeństwa, multikulturalizm,
kosmopolityzm

W2, U1, U2, U3, K1

18.

Polityczne aspekty globalizacji:
− Wpływ globalizacji na sferę polityczno-ustrojową państw
− Problemy i wyzwania związane z bezpieczeństwem (bezpieczeństwo
żywnościowe, migracje, terroryzm)
− Demokratyzacja globalizacji a demokratyczny deﬁcyt globalizacji
− IAEA – Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

W2, U1, U2, U3, K1

19.

Ekologiczne i zdrowotne aspekty globalizacji:
− WHO – Światowa Organizacja Zdrowia
− Wpływ procesów globalizacji na środowisko naturalne (m.in. zmiany klimatu,
katastrofy naturalne, antropogeniczne źródła zanieczyszczenia, GMO)
− Potencjalne skutki wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych
− Ochrona środowiska naturalnego – zależność między wymiarem globalnym a
regionalnym
− Pozarządowe organizacje międzynarodowe działające na rzecz ochrony
środowiska naturalnego

W2, U1, U2, U3, K1

20.

Technologiczne aspekty globalizacji:
− Społeczeństwo sieciowe
− Zagrożenia wynikające z globalizacji technologii (m.in. problem wyścigu państw
o nowe technologie zbrojeniowe)

W1, W2, U1, U2, U3, K1

21.

Megatrendy światowe jako wyzwanie globalizacji w XXI w.

W2, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

1. Kolokwium zawierające otwarte pytania problemowe – 60% oceny z
ćwiczeń. 2. Aktywność – 40% oceny z ćwiczeń

wykład

egzamin pisemny

Egzamin testowy, pytania testowe otwarte, pytania testowe
jednokrotnego wyboru, pytania testowe wielokrotnego wyboru

Sylabusy
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Ruchy separatystyczne na świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia strategiczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIStStS.220.5cd5598c5f1d3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia 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

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

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

esej

W2

Posiada wiedzę na temat obecnych tendencji rozwoju
ruchów separatystycznych na świecie

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

esej

W3

Wskazuje zależność pomiędzy rozwojem ruchów
separatystycznych a kwestią bezpieczeństwa
na płaszczyźnie międzynarodowej

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

SMI_K2_U02,
SMI_K2_U03,
esej
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

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

SMI_K2_K01

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza problemu

15

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Deﬁnicje, ogólna charakterystyka i metody działań ruchów separatystycznych.
2. Stosunek władz państwowych i organizacji międzynarodowych wobec
organizacji separatystycznych
2. Zróżnicowane pod względem metod walki ruchy separatystyczne w Wielkiej
Brytanii
3. Pokojowe ruchy separatystyczne we Włoszech
4. Na granicy separatyzmu i niepodległości - przykład Cypru i Mołdawii
5. Hiszpania jako przykład państwa z silnymi tendencjami separatystycznymi
6. Belgia - państwo zagrożone podziałem
7. Zróżnicowanie ruchów separatystycznych w krajach byłego ZSRR
8. Ruchy separatystyczne o charakterze zbrojnym w krajach Dalekiego Wschodu
9. Militarne i polityczne organizacje separatystyczne w krajach Bliskiego i
Środkowego Wschodu
10. Porównanie celów i metod ruchów separatystycznych w krajach afrykańskich
11. Charakter ruchów separatystycznych w Oceanii
12. Ruchy separatystyczne stosujące metody walki politycznej w Kanadzie i
Stanach Zjednoczonych
13. Porównanie ruchów separatystycznych w Ameryce Łacińskiej
14. Różnice pomiędzy ruchami separatystycznymi w poszczególnych częściach
świata - podsumowanie.

1.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin opisowy. Esej tematyczny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość dziejów politycznych w Europie i na świecie po II wojnie światowej.

Sylabusy
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Procesy globalizacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia globalne i regionalne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMISGRS.220.60535ae4c0062.22

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

Celem przedmiotu jest pokazanie globalizacji jako zjawiska dynamicznego, będącego częścią większego procesu
dziejowego, zachodzącego w różnych dziedzinach życia społecznego. Całościowe ujęcie ma ukazać złożoność
tego zjawiska, różnorodne sposoby jego opisu i oceny.

C2

Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności analizy złożonych problemów, poprzez przedstawienie różnych
możliwych interpretacji procesów globalizacyjnych i związanych z nimi zjawisk, odmiennych ocen przyczyn
i skutków takich procesów rozwojowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada wiedzę na temat różnych koncepcji
ujęcia globalizacji, jako zjawiska występującego
cyklicznie, zna różne ujęcia datowania i chronologii
procesów globalizacyjnych. Student zna współczesne
debaty na temat globalizacji, różne sposoby jej
deﬁniowana oraz utożsamiania z określonymi
zjawiskami społecznymi.

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie pisemne

W2

Student zna najważniejsze interpretacje procesów
globalizacyjnych głównych szkół teoretycznych
stosunków międzynarodowych oraz ewolucję
poglądów, dotyczących tej problematyki. Student
posiada wiedzę nt. debat dotyczących sił sprawczych
globalizacji, jej form, zasięgu i skutków.

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W03

zaliczenie pisemne

W3

Student posiada wiedzę na temat przenikania,
nakładania i wpływania na siebie zjawisk związanych
z rozwojem globalizacji w różnych dziedzinach życia
społecznego: politycznej, ekonomicznej, społecznej,
kulturowej, ekologicznej oraz ich możliwych implikacji
dla dalszego kształtowania się procesów
globalizacyjnych

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie pisemne,
projekt

SMI_K2_U02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zrozumieć i wyciągać wnioski
ze złożoności zjawisk globalizacyjnych, ich
wzajemnego przenikania się, wskazać główne
przyczyny i skutki procesów globalizacyjnych.

U2

Student posiada umiejętność analizy bieżących
wydarzeń, posługując się różnymi konstrukcjami
teoretycznymi oraz wiedzą z zakresu
dotychczasowego przebiegu procesów
SMI_K2_U01, SMI_K2_U02 projekt
globalizacyjnych - umie identyﬁkować, analizować
i poddawać krytyce polityczne wyjaśnienia i stosowane
praktyki rozwoju globalizacji.

U3

Student jest zdolny samodzielnie lub zespołowo
przygotować projekt ustnej prezentacji dotyczącej
zjawisk powiązanych z procesami globalizacyjnymi
z różnych dziedzin takich jak polityka, ekonomia,
kultura, ekologia, itp.

SMI_K2_U01,
projekt
SMI_K2_U02, SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student gotów jest posiadaną wiedzę oraz
umiejętności analizy istotnych zjawisk, warunkujących
powstawanie, pogłębianie się i zanikanie procesów
globalizacyjnych, stosować w praktyce podejmowania
decyzji o planach rozwojowych i problemach
społecznych.

SMI_K2_K01, SMI_K2_K03

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

15

Sylabusy
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konsultacje

2

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Różne perspektywy badawcze deﬁniowania i datowania globalizacji. Dylematy
interpretacyjne: nowa era, nic nowego, konwergencja czy dywergencja, kompresja
W1
czasu i przestrzeni, konsekwencja determinizmu technologicznego, globalna
wioska, społeczeństwo sieci, społeczeństwo globalne, itp.

2.

Historyczne uwarunkowania – przyczyny nasilania się i słabnięcia procesów
globalizacyjnych, w tym różne ujęcia – fale/fazy globalizacji. Początki procesów
globalizacyjnych: globalizacja jako cywilizacja, globalizacja jako globalny system
gospodarczy, globalizacja jako struktura długiego trwania oraz inne wyjaśnienia,
takie jak np. koncepcja zerwania. Scenariusze dalszego rozwoju procesów
globalizacyjnych.

W1, K1

3.

Przyczyny, siły sprawcze, zasięg i konsekwencje globalizacji w interpretacjach
głównych koncepcji teoretycznych. Klasyczne teorie globalizacji, takie jak teorie
hegemoniczne, teorie rywalizacji, koncepcja globalizmu, współczesny globalizm,
globalne zarządzanie, wyspy zarządzania. Globalizacja w ujęciach
konstruktywistycznych, krytycznych i postkolonialnych.

W2, U2

4.

Analiza struktur nieformalnej władzy globalnej - dyskusja o zagrożeniach dla
demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Dylematy kulturowe i społeczne globalizacja a uniwersalizacja wartości, problemy z tożsamością, glokalizacja,
demokratyzacja kultury, makdonaldyzacja kultury, kulturowa homogenizacja.
Dylematy polityczne i gospodarcze: władza: państwo narodowe, struktury
globalne, metawładza gospodarki światowej. Problemy podejmowania decyzji na
różnych szczeblach władzy: lokalnej, państwowej, międzynarodowej.

W3, U1, U3

5.

Różne oceny skutków zjawisk globalizacyjnych, spory naukowe i ideologiczne.
Krytyka globalizacji: antyglobalizm i alterglobalizm. Sprzeczności procesów
globalizacyjnych, wpływ procesów globalizacyjnych na problemy zapewnienia
bezpieczeństwa globalnego, państwowego i jednostkowego. Bezpieczeństwo
ludzkie a bezpieczeństwo ontologiczne wobec głównych zjawisk związanych z
globalizacją, takich jak migracje, deterytorializacja pracy, itp.

W3, U1, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Sylabusy

137 / 267

Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu jest dwustopniowe. Na podstawie wiedzy
uzyskanej w wyniku samodzielnego studiowania materiałów
źródłowych obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz materiałów
własnych - student przygotowuje projekt badawczy wybranego
przez siebie problemu i prezentuje go ustnie w ramach zajęć
(projekty grupowe). Druga część zaliczenia obejmuje zdanie całość
treści merytorycznych, na które składają się treści przekazywane w
czasie wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna znajomość współczesnej historii powszechnej i podstaw teorii stosunków międzynarodowych.

Sylabusy
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Ekonomia rozwoju
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.220.5cd559ed644d0.22

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
Ekonomia i ﬁnanse, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z problematyką rozwoju społeczno-gospodarczego, czynnikami
determinującymi dobrobyt na poziomie mikro-, mezo- i makro, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarek
państw słabo rozwiniętych i rozwijających się.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna genezę i kierunki ewolucji ekonomii rozwoju jako
dyscypliny naukowej

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02

egzamin pisemny,
projekt
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W2

Identyﬁkuje skalę i konsekwencje zjawiska biedy
i „zacofania” we współczesnym świecie

SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

egzamin pisemny,
projekt

W3

Wskazuje czynniki niedorozwoju gospodarczego,
Wymienia główne koncepcje, instrumenty
przyspieszania rozwoju gospodarczego

SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posługuje się agregowanymi danymi statystycznymi
w celu określenia poziomu/ prognozy rozwoju
społeczno-ekonomicznego poszczególnych krajów

SMI_K2_U02, SMI_K2_U05 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

angażowania się w działania polityczne i społeczne
na rzecz rozwoju w kontekście roli organizacji,
instytucji międzynarodowych, współpracy
dwustronnej, działań społecznych

SMI_K2_K01, SMI_K2_K03

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

35

rozwiązywanie zadań

10

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do ekonomii rozwoju; podstawowe pojęcia. Wzrost (rozwój)
gospodarczy; zacofanie (niedorozwój) gospodarczy- czynniki stymulujące, bariery.
Rozwój gospodarczy i społeczny: sposoby pomiaru. Prezentacja, sposoby obliczeń
przy użyciu stosowanych na szeroką skalę wskaźników rozwoju i zapóźnień
rozwojowych

W1, W2, W3

2.

Charakterystyka krajów rozwijających się (kryteria podziału, cechy). Sytuacja
gospodarcza w krajach rozwijających się; teoria handlu międzynarodowego a
rozwój gospodarczy; polityka handlowa krajów rozwijających się; kryzys
zadłużeniowy i możliwości jego rozwiązywania

W2, W3, U1

Sylabusy
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3.

Przegląd teorii wzrostu i rozwoju gospodarczego. Teorie ukierunkowane na kraje
wysoko rozwinięte. Teorie rozwoju uzasadniające przyczyny zacofania krajów III
świata

W2, W3

4.

Przestrzenny wymiar rozwoju: środowisko naturalne i rozwój gospodarczy; rozwój
zrównoważony. Edukacja, zdrowie i kapitał ludzki a rozwój gospodarczy;
kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy. Różnice kulturowe i religijneznaczenie dla rozwoju; społeczne bariery rozwoju w realiach krajów Południa

W3, U1, K1

5.

Milenijne Cele Rozwoju - założenia i realizacja

W1

6.

Programy dostosowań strukturalnych, nowe paradygmaty rozwoju. Polityka
współpracy i pomocy rozwojowej światowych organizacji gospodarczych. Rola
państwa i polityki gospodarczej.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metoda projektów, rozwiązywanie zadań,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, projekt

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie na egzaminie
60% ogólnej sumy punktów.

ćwiczenia

projekt

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie na egzaminie
60% ogólnej sumy punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu makroekonomii

Sylabusy
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Problem dysfunkcyjności państw we współczesnym świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia strategiczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIStStS.220.5cd559f1403c9.22

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

Celem kursu jest przybliżenie studentom zjawiska dysfunkcyjności państw poprzez omówienie jego aspektów
teoretyczno-metodologicznych, współczesnych badań nad tą problematyką, jak również analizę studiów
przypadku państw uznawanych za głęboko dysfunkcyjne.

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 terminy opisujące zjawisko
dysfunkcyjności państw.

SMI_K2_W01

projekt
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W2

Student zna i rozumie uwarunkowania i przejawy
dysfunkcyjności państwa we współczesnym świecie.

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

projekt

W3

Student zna podstawowe metody badawcze oraz
perspektywy teoretyczne wykorzystywane przy
badaniu państw dysfunkcyjnych.

SMI_K2_W01

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przeanalizować rolę odgrywaną przez
państwa dysfunkcyjne w międzynarodowym systemie
bezpieczeństwa.

SMI_K2_U01,
projekt
SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

U2

Student potraﬁ wykorzystywać nabytą w trakcie zajęć
wiedzę teoretyczną przy analizie i interpretacji
problemów, z którymi mierzą się państwa uznawane
za dysfunkcyjne.

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U03,
projekt
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

U3

Student potraﬁ samodzielnie uzupełniać i doskonalić
nabytą podczas zajęć wiedzę.

SMI_K2_U02, SMI_K2_U06 projekt

U4

Student potraﬁ wymienić i poddać krytycznej analizie
najważniejsze regionalne i globalne konsekwencje
dysfunkcyjności państw oraz ich wpływ
na bezpieczeństwo międzynarodowe.

SMI_K2_U01,
projekt
SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest przygotowany do aktywnego
uczestniczenia w grupach realizujących wspólne cele.

SMI_K2_K03

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie projektu

45

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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Struktura wykładu:
1. Pojęcie dysfunkcyjności państw – aspekty teoretyczne; 2. Badania nad
państwami dysfunkcyjnymi – wyzwania metodologiczne; 3. Państwa dysfunkcyjne
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
w międzynarodowym dyskursie bezpieczeństwa; 4. Konteksty dysfunkcyjności
państw: historyczne, geograﬁczne, ekonomiczne, społeczne, polityczne i militarne; U4, K1
5. Afryka Subsaharyjska – wybrane studia przypadków; 6. Afryka Północna i Bliski
Wschód - wybrane studia przypadku; 7. Międzynarodowe wysiłki na rzecz
stabilizacji państw dysfunkcyjnych

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków, Metody eksponujące - ﬁlm
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w oparciu o przygotowywany w ramach zajęć projekt. Do oceny
wykorzystywana jest standardowa skala ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci powinni być zaznajomieni ze współczesnym pojęciem państwa (deﬁnicje, funkcje).

Sylabusy
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Media a aspekt wolności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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

SMI_K2_W04,
SMI_K2_W06,
SMI_K2_W07

prezentacja

W2

historyczne uwarunkowania kształtowania
i ewoluowania się zasad wolności słowa i pluralizmu
w mediach, jak również ich ograniczeń.

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Wykorzystać wiedzę na tematy związane z wolnością
mediów w Polsce, jej ograniczeniom i konsekwencjom
związanych z naruszaniem obowiązujących norm
do uczestniczenia w dyskusjach

SMI_K2_U02,
prezentacja
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

U2

Prognozować dalszy model działania mediów oraz
stojące przed nim wyzwania w kontekście
zagwarantowania wolności słowa i zasad pluralizmu.

SMI_K2_U02,
prezentacja
SMI_K2_U05, SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykorzystania swojej wiedzy na tematy związane
z wolnością mediów w Polsce, jej ograniczeniom
i konsekwencjom związanych z naruszaniem
obowiązujących norm do uczestniczenia w dyskusjach

SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

prezentacja

K2

wykonania analizy stanu faktycznego w oparciu
o dostępne w przestrzeni publicznej informacje
o bieżących problemach lub wydarzeniach

SMI_K2_K01, SMI_K2_K02

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie projektu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, metody e-learningowe
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
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie najważniejsze problemy państw
afrykańskich.

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

projekt, aktywność na
zajęciach

W2

Student rozumie kluczowe regionalne i transnarodowe
wyzwania stojące przed państwami afrykańskimi.

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

projekt, aktywność na
zajęciach

W3

Student zna i charakteryzuje podstawowe zagadnienia
związane z polityką zagraniczną państw afrykańskich.

SMI_K2_W04

projekt, aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ omówić specyﬁkę regionalną państw
Afryki.

SMI_K2_U01,
projekt, aktywność na
SMI_K2_U02, SMI_K2_U04 zajęciach

U2

Student potraﬁ wskazać i omówić uwarunkowania
historyczne i geograﬁczne afrykańskich państwowości.

SMI_K2_U01,
projekt, aktywność na
SMI_K2_U02, SMI_K2_U03 zajęciach

U3

Student potraﬁ wykorzystać zdobytą na zajęciach
wiedzę oraz umiejętność samodzielnego wyszukiwania
literatury przy analizie i interpretacji problemów,
z którymi mierzą się państwa afrykańskie.

SMI_K2_U02, SMI_K2_U06

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.

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

projekt, aktywność na
zajęciach

K2

Student jest przygotowany do aktywnego
uczestniczenia w grupach realizujących wspólne cele
(np. przygotowanie projektu, raportu itp.).

SMI_K2_K03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie projektu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
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:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, konsultacje
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
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_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

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

Zna cechy polityki wojskowości Francji Zna struktury
i zakres kompetencji organów państwa w sferze
wojskowości

SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05,
SMI_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ analizować aktywność dyplomatyczną i rolę sił
zbrojnych Francji w kształtowaniu systemu
bezpieczeństwa europejskiego Charakteryzuje
francuskie siły zbrojne i ich udział w misjach
pokojowych

SMI_K2_U01,
zaliczenie na ocenę,
SMI_K2_U02, SMI_K2_U03 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.

SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

Potraﬁ zidentyﬁkować źródła zagrożeń dla
bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa, formułować
oceny, komentarze dotyczące problemów polityki
zagranicznej i europejskiej Francji

SMI_K2_U04

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

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

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

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K03, SMI_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.

SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe

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
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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 do
studiów nad bezpieczeństwem

C4

Uświadomienie słuchaczom transnarodowej dynamiki wpływającej na to, jak pojmujemy bezpieczeństwo zarówno
pod względem pojęciowym, jak i w praktyce polityki bezpieczeństwa.

C5

Uświadomienie znaczenia dostosowania wiedzy do określonych kontekstów

C6

Doskonalenie przez studentów umiejętności krytycznej analizy i oceny tekstów akademickich i politycznych

C7

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych (skuteczne przedstawianie złożonych argumentów w sposób jasny
i zwięzły)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna współczesne teorie bezpieczeństwa oraz siatkę
pojęć z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego
oraz stosunków międzynarodowych

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02

esej

W2

Posiada wiedzę z zakresu kategorii i obszarów
zagrożeń dla współczesnego bezpieczeństwa
międzynarodowego

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

esej

W3

Student rozumie transnarodową dynamikę wpływającą
na to, jak pojmujemy bezpieczeństwo zarówno pod
względem pojęciowym, jak i w praktyce polityki
bezpieczeństwa.

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizować oraz wyjaśniać współczesne zajwiska
w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego

SMI_K2_U02, SMI_K2_U03 esej, prezentacja

U2

Dokonać krytycznej analizy i oceny tekstów
akademickich i politycznych.

SMI_K2_U02, SMI_K2_U04 esej, prezentacja

U3

Potraﬁ dostosować posiadaną wiedzę do określonych
kontekstów

SMI_K2_U02, SMI_K2_U03 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student uznaje znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz jest
świadom konieczności zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

SMI_K2_K02

esej

K2

Student ma świadomość konieczności rozwijania
dorobku, podtrzymywania etosu, a także
przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej
oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

SMI_K2_K04

esej

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
3. Zagrożenia militarne. Spory i konﬂikty międzynarodowe oraz ich konsekwencje.
4. Proliferacja broni masowego rażenia.
5. Zagrożenia asymetryczne. Charakter i specyﬁka konﬂiktów asymetrycznych.
6. Zagrożenia asymetryczne. Zorganizowana przestępczość transnarodowa
7. Państwa upadłe, a bezpieczeństwo regionalne
8. Zagrożenia terrorystyczne. Współczesny wymiar terroryzmu.
9. Bezpieczeństwo energetyczne. Surowce naturalne jako broń polityczna
10. Zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z nierównościami ekonomicznymi
11. Migracje i społeczeństwo. Granice i bezpieczeństwo.
12. Degradacja środowiska naturalnego i zmiany klimatyczne
13. Zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza 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
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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 SMI_K2_W03,
futorologicznej oraz kierunki rozwoju i ew.
SMI_K2_W04,
implementacji popularnych koncepcji
SMI_K2_W05

esej
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W2

Student zna i rozumie znaczenie inspiracji i reﬂeksji
kulturowej oraz socjologicznej i ﬁlozoﬁcznej dla
decydowania politycznego i rozwoju badań naukowych

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ identyﬁkować główne problemy,
w oparciu o które powstają projekty, wizje oraz
warianty ich rozwiązania

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
esej
SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

U2

Student potraﬁ przeprowadzić analizę wiążącą
reﬂeksję nad bezpieczeństwem, systemem
międzynarodowym oraz władzą w kontekście predykcji
związanej z procesami rozwojowymi

SMI_K2_U03, SMI_K2_U04 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do interdyscyplinarnej analizy
problemów rozwojowych

SMI_K2_K01, SMI_K2_K02

esej

K2

Student jest gotowy do aktywności w sferze
popularnonaukowej, mediach i polityce
uwzględniającej zdolności kreatywnego rozwiązywania
problemów

SMI_K2_K03, SMI_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:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów
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
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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:
W1

Sylabusy

zarys historii pojęć utopii i antyutopii

SMI_K2_W04

zaliczenie na ocenę
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W2

wybrane przykłady literatury utopijnej i antyutopijnej

SMI_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W3

znaczenie myśli utopijnej w kształtowaniu
nowoczesności

SMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

deﬁniować pojęcia utopii i antyutopii

SMI_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

omawiać relacje między pojęciami utopii, antyutopii,
dystopii i ideologii

SMI_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U3

krytycznie analizować teksty źródłowe i komentarze
oraz formułować własne stanowisko

SMI_K2_U06

zaliczenie na ocenę

SMI_K2_K02

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

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

przygotowanie do ćwiczeń

25

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

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

Sylabusy
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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

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

obecność obowiązkowa; aktywny udział w zajęciach; znajomość literatury
obowiązkowej
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Ethics and International Relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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

SMI_K2_W07

zaliczenie pisemne,
raport

W2

Zna główne teorie etyczne i ich zastosowanie
do dziedziny SM

SMI_K2_W01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ analizować SM z perspektywy etyki
międzynarodowej i etyki globalnej.

SMI_K2_U01

zaliczenie pisemne,
raport

U2

Potraﬁ przygotować esej lub prezentację z dziedziny
etyki SM, w tym analizę przypadku

SMI_K2_U04

zaliczenie pisemne,
raport

U3

Potraﬁ prezentować swoje stanowisko, formułować
argumenty i je uzasadniać w języku angielskim

SMI_K2_U07

zaliczenie pisemne,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do współpracy z innymi w celu realizacji
zadań badawczych.

SMI_K2_K03

raport

K2

Jest gotów do pogłębiania wiedzy dotyczącej
znaczenia i praktycznego zastosowania rozstrzygnięć
etycznych w SM

SMI_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.

6. Uchodźcy i etyka imigracji.

W1, U1, K2

7.

7. Obywatelstwo, granice, suwerenność.

W1, U2, K2

8.

8. Etyka wojny

W1, W2, U1, U2

9.

9. Interwencja humanitarna i ograniczenia suwerenności.

W2, U1, K1, K2

10.

Wojna nieregularna i terroryzm.

W1, U1, U3

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: esej.

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
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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.

SMI_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.

SMI_K2_U02, SMI_K2_U07 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is able to analyze diﬀerent types of soft
power, smart power.

SMI_K2_K01, SMI_K2_K02

prezentacja

K2

Student knows various theories of power and their
relevance for security issues.

SMI_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:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, seminarium
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
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

projekt, aktywność na
zajęciach
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W2

zna i rozumie podejście planistyczne NATO do operacji
militarnych prowadzonych w złożonym środowisku

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

projekt, aktywność na
zajęciach

W3

zna i rozumie genezę i naturę doktryny wspó łpracy
cywilno-wojskowej (civil-military cooperation) NATO

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

projekt, aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wykorzystać podstawowe narzędzia procesu
planowania kryzysowego NATO

SMI_K2_U02,
projekt, aktywność na
SMI_K2_U03,
zajęciach
SMI_K2_U04, SMI_K2_U07

U2

potraﬁ analizować scenariusze oraz efekty kampanii
militarnych posługując się podstawowymi narzędziami
planowania kryzysowego NATO

SMI_K2_U02,
projekt, aktywność na
SMI_K2_U03,
zajęciach
SMI_K2_U04, SMI_K2_U07

U3

potraﬁ zidentyﬁkować implikacje podejścia
kompleksowego we wspó łcześnie stosowanych
strategiach reagowania kryzysowego

SMI_K2_U02,
projekt, aktywność na
SMI_K2_U03,
zajęciach
SMI_K2_U04, SMI_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotó w do poszukiwania informacji i krytycznego
podejścia do znalezionych źró deł

projekt, aktywność na
zajęciach

SMI_K2_K01

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
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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
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W1

student zna ustrój i kompetencje najważniejszych
instytucji politycznych na szczeblu federalnym
i stanowym

SMI_K2_W04,
SMI_K2_W07

zaliczenie ustne

W2

student zna podstawowe zasady amerykańskiego
prawa konstytucyjnego i rozumie ich wpływ
na politykę

SMI_K2_W04,
SMI_K2_W07

zaliczenie ustne

W3

student zna uwarunkowania instytucjonalne działania
partii i grup nacisku

SMI_K2_W04

zaliczenie ustne

W4

student zna mechanizmy kształtujące procesy
decyzyjne (formalne i nieformalne) w polityce
amerykańskiej

SMI_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

SMI_K2_U02

zaliczenie ustne

U2

student potraﬁ interpretować procesy zachodzące
w polityce amerykańskiej oraz dostrzegać związek
między nimi a środowiskiem instytucjonalnym

SMI_K2_U03

zaliczenie ustne

SMI_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
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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 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

Zapoznanie studentów z szeroko rozumianymi powiązaniami pomiędzy systemem medialnym a pojęciem
bezpieczeństwa narodowego.

C2

Uświadomienie słuchaczom subtelności powiązań i wzajemnego przenikania się obszarów związanych z wolnością
słowa a obszarami ograniczanymi dla potrzeb bezpieczeństwa narodowego

C3

Zapoznanie studentów z przemianami w polskim systemie prawnym w obszarze funkcjonowania mediów
w kontekście bezpieczeństwa narodowego oraz stabilności politycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Rozszerza wiedzę z zakresu bezpieczeństwa
narodowego poprzez analizę teksów anglojęzycznych
z tego obszaru.

SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

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

SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

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

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ posługiwać się podstawową
terminologią z zakresu bezpieczeństwa narodowego
w języku angielskim

SMI_K2_U05, SMI_K2_U07 zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ współpracować z grupą podczas
wykonywania prac zespołowych w trakcie zajęć

SMI_K2_U04

U3

Student potraﬁ dokonać wstępnej analizy systemów
prawnych w obszarze wolności mediów w wybranych
krajach.

SMI_K2_U03, SMI_K2_U04 zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do rozwijania swojej znajomości
języka oraz wykorzystania swojej wiedzę
i umiejętności do wykonania samodzielnego projektu
dotyczącego wybranego zagadnienia związanego
z bezpieczeństwem narodowym

SMI_K2_K01, SMI_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

Student jest gotów do rozszerzania swojej wiedzy oraz
rozwijania umiejętności językowych, by móc w pełni
korzystać z literatury anglojęzycznej

SMI_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

Student jest gotów do koordynowania pracy w grupie,
której powierzono wykonanie analizy na określony
temat lub stworzenie projektu zespołowego.

SMI_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas zajęć studenci będą ćwiczyć i rozwijać swoje umiejętności czytania,
mówienia oraz rozumienia ze słuchu wypowiedzi w języku angielskim z zakresu
tematyki bezpieczeństwa narodowego. Czytane będą artykuły prasowe oraz
naukowe z tego obszaru. Studenci będą również słuchać wybranych fragmentów
nagrań radiowych oraz telewizyjnych. Każdej ze wspomnianych form kontaktu z
oryginalnymi wypowiedziami w języku angielskim towarzyszyć będą ćwiczenia
leksykalno -gramatyczne mające na celu utrwalenie poznanego słownictwa,
zwrotów oraz struktur.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, wykład
konwersatoryjny, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

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 pisemnym zaliczeniem
końcowym. Forma zaliczenia- ustna.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Sylabusy
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NATO and Transatlantic Security in 21 century
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe terminy z zakresu bezpieczeństwa
euroatlantyckiego, w tym NATO

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W04

raport

W2

specyﬁkę relacji w ramach struktur NATO
w historycznym i współczesnym jej wymiarze

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

projekt

W3

rolę NATO w systemie bezpieczeństwa
transatlantyckiego

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

projekt, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04,
projekt, raport
SMI_K2_U05, SMI_K2_U06

U1

analizować główne zagrożenia dla bezpieczeństwa
transatlantyckiego, NATO i jej członków

U2

SMI_K2_U03,
przygotować ustną i pisemną wypowiedź na tematy
SMI_K2_U04,
projekt
dotyczące współczesnych aspektów funkcjonowania
NATO i wyzwań dla bezpieczeństwa transatlantyckiego SMI_K2_U05, SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przygotowania prezentacji eksperckiej (indywidualnej
lub grupowej) na wybrany temat z zakresu
problematyki NATO i bezpieczeństwa
transatlantyckiego

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K02, SMI_K2_K03

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
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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
obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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International Relations In the Asia-Paciﬁc
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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
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W1

W2

W3

W4

basic issues of international relations in the AsiaPaciﬁc region, as well as their theoretical background

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

the regional system, its evolution and main actors in
the region

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

political, social and economic processes determining
international relations in the region

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

IR participants and current events in the Asia-Paciﬁc
Region

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

do a basic research, critically analyze and synthesize
information, prepare basic presentation resulting from
group research

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04, SMI_K2_U07

U2

present knowledge based opinions, exchange them,
defend his thesis during discussions

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U03,
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

develop his knowledge and skills in the related area

SMI_K2_K01, SMI_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

185 / 267

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
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

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
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Les déﬁs de la diplomatie contemporaine
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

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

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

L’étudiant est capable d’analyser et d’évaluer l’impact
des grandes puissances sur la sécurité internationale Il
peut identiﬁer l’origine des menaces sur la sécurité
internationale et interpréter les relations de cause à
eﬀet des décisions des décideurs

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
esej, prezentacja
SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

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

SMI_K2_U02,
esej, prezentacja
SMI_K2_U04, SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

L’étutiant est prêt à s’engager dans une activité
professionnelle de la fonction publique ou dans une
organisation (gouvernementale et non
gouvernementale) structurante de la politique et de la
sécurité internationales Il est capable d’apprecier par
lui-même l’évolution de la situation politique
internationale

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K02,
SMI_K2_K03, SMI_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

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K02,
SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

60

przygotowanie do zajęć

30

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:
metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny
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
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.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

SMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę
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W2

Student rozumie uwarunkowania i skutki
najważniejszych wyzwań współczesnego świata

SMI_K2_W04

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

SMI_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

Student selekcjonuje informacje i przygotowuje
wypowiedzi na temat aktualnych i przyszłych wyzwań
współczesnego świata w języku obcym

SMI_K2_U02, SMI_K2_U05 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

SMI_K2_K01

zaliczenie na ocenę

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
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, udział w dyskusji, przygotowanie dłuższej
wypowiedzi (opcjonalnie z prezentacją) odnośnie problematyki zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
komunikatywna znajomość języka hiszpańskiego

Sylabusy
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Prawne i polityczne aspekty terroryzmu międzynarodowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia strategiczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIStStS.240.5cd559f220be1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Ma pogłębioną wiedzę o źródłach i historii terroryzmu
międzynarodowego

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

egzamin pisemny, esej

W2

Ma pogłębioną wiedzę o skutkach działań terroryzmu
w skali świata

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

egzamin pisemny, esej

Sylabusy
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W3

Ma pogłębioną wiedzę o tzw. geograﬁi współczesnego
terroryzmu i jego uwarunkowaniach

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ analizować najnowsze zagrożenia
terrorystyczne we współczesnym świecie

SMI_K2_U02,
egzamin pisemny, esej
SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do krytycznego odbioru informacji
medialnych na temat zagrożeń terrorystycznych
i fachowej ich klasyﬁkacji.

SMI_K2_K02, SMI_K2_K03

egzamin pisemny, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wstęp – zagrożenie, lęk, terror, niebezpieczeństwo kwestie wstępne.
2. Zagrożenia obiektywne a zagrożenia sprowokowane – podobieństwa i różnice.
3. Globalizm, regionalizm, kultura polityczna jako źródła potencjalnych lub
rzeczywistych zagrożeń.
4. Wojna z terroryzmem jako wojna bez wojny?
5. Genealogia terroryzmu – uwikłania historyczne i polityczne, deﬁnicje.
6. Ideologiczne źródła terroryzmu (anarchizm, trockizm, maoizm).
7. Współczesny terroryzm i jego odmiany.
8. Terroryzm religijny.
1.

9. Terroryzm separatystyczny, religijny, jednej sprawy, cyberterroryzm, terroryzm
broni masowego rażenia.

W1, W2, W3, U1, K1

10. Tzw. święta wojna – dżihad.
11. Terroryzm a media – informacja czy propagowanie lęku i zagrożeń?
12. Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu międzynarodowego.
Konwencje i porozumienia regionalne i globalne.
13. Historia powstania i działalności ugrupowań terrorystycznych w RFN (Frakcja
Czerwonej Armii), Włoszech (Czerwone Brygady) oraz Irlandii Płn. (IRA).
14. Współczesny terroryzm bliskowschodni i w Ameryce Łacińskiej.
15. Problemy zwalczania terroryzmu po 11.IX.2001 a kwestia przestrzegania praw
człowieka.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej lub egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Afryka we współczesnym świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia globalne i regionalne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMISGRS.240.5cd559f4af6d6.22

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

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problemami i wyzwaniami państw kontynentu afrykańskiego oraz
miejscem Afryki we współczesnym świecie, z uwzględnieniem specyﬁki (politycznej, gospodarczej, geograﬁcznej,
społecznej, kulturowej) poszczególnych regionów Afryki oraz szerszego kontekstu 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

Student zna podstawy geograﬁi, historii i procesów
polityczno-społecznych zachodzących na kontynencie
afrykańskim.

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność na
zajęciach

W2

Student zna i charakteryzuje podstawowe problemy
państw i społeczeństw afrykańskich.

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność na
zajęciach

W3

Student zna i rozumie uwarunkowania kluczowych
regionalnych i transnarodowych wyzwań politycznych,
gospodarczych, społecznych oraz związanych
z bezpieczeństwem stojących przed Afryką
i Afrykanami oraz ich globalne konsekwencje.

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ omówić specyﬁkę regionalną Afryki
(geograﬁczną, polityczną, gospodarczą, społeczną,
kulturową), wykorzystując metodologię właściwą dla
nauki o stosunkach międzynarodowych.

zaliczenie pisemne,
SMI_K2_U01, SMI_K2_U02 projekt, aktywność na
zajęciach

U2

Student potraﬁ ocenić wyzwania i zagrożenia, przed
którymi stoją Afrykanie, jak również podjąć próbę
prognozy ich przyszłego rozwoju.

zaliczenie pisemne,
SMI_K2_U01, SMI_K2_U04 projekt, aktywność na
zajęciach

U3

Student potraﬁ posługiwać się naukową terminologią
związaną z szeroko pojętymi studiami
afrykanistycznymi (African Studies).

SMI_K2_U05

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność na
zajęciach

SMI_K2_K01, SMI_K2_K04

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność na
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznego odbioru literatury
faktu oraz przekazów medialnych dotyczących zjawisk
zachodzących na kontynencie afrykańskim w sferze
stosunków międzynarodowych.

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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Struktura zajęć:
1. Geograﬁa i geopolityka Afryki; 2. Uwarunkowania historyczne problemów i
wyzwań współczesnej Afryki; 3. Zróżnicowanie religijne i wyznaniowe
społeczeństw afrykańskich; 4. Demograﬁa Afryki (struktura etniczna kontynentu,
piramida wiekowa, migracje, problem uchodźstwa); 5. Problem dzieci-żołnierzy
oraz współczesne niewolnictwo; 6. Sytuacja kobiet w Afryce; 7. Kryzysy
afrykańskich państwowości; 8. Współpraca regionalna państw afrykańskich; 9.
Nierozwiązane konﬂikty oraz aktualne punkty zapalne na mapie Afryki; 10.
Pandemia COVID-19 i nowe wyzwania stojące przed kontynentem afrykańskim

1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Powyższe zagadnienia będą omawiane na wybranych studiach przypadku.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, projekt,
aktywność na zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie kursu odbywa się w oparciu o przygotowywany w
ramach zajęć projekt oraz zaliczenie pisemne na bazie jednej
wybranej lektury (aktualna lista lektur do wyboru podawana
jest studentom na pierwszych zajęciach). Dodatkowe punkty
można uzyskać za obecność i aktywność na zajęciach. Do
oceny wykorzystywana jest standardowa skala ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Wskazana obecność na zajęciach (dodatkowe punkty).

Sylabusy
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Strategiczne problemy współczesnego świata arabskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia strategiczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIStStS.240.1583743171.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami współczesnych problemów świata arabskiego.
Poruszone zostaną kwestie trzech obszarów tematycznych: (1) ideologia i religia; (2) społeczeństwo
i obyczajowość; (3) rywalizacja polityczna wewnątrz świata arabskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Rozumie istotę i specyﬁkę stosunków
międzynarodowych

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

esej

W2

Ma podstawową wiedzę na temat świata arabskiego,
czynników determinujących jego pozycję
międzynarodową

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

esej

W3

Zna i rozumie charakter konﬂiktogennych czynników
wpływających na stosunki w regionie i w skali
międzynarodowej

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Identyﬁkuje podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa
w krajach arabskich

SMI_K2_U02,
esej
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

U2

Potraﬁ analizować istniejące i potencjalne kryzysy
w obrębie świata arabskiego

SMI_K2_U02,
esej
SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do samodzielnej analizy wydarzeń
międzynarodowych.

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K02, SMI_K2_K03

esej

K2

Jest gotów do pracy w środowisku międzynarodowym
i wielokulturowym

SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do polityki i kultury świata arabsko- muzułmańskiego. Geograﬁa
regionu Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Czynniki polityczne, ekonomicznospołeczne warunkujące aktualne procesy zachodzące w świecie arabskim.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

2.

U źródeł podziału świata arabsko muzułmańskiego. Rywalizacja sunnicko szyicka i
sunnicko-sunicka.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

3.

Konﬂikt izraelsko-palestyński z perspektyw(y) arabskiej

W1, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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4.

Syria – dynamika i konsekwencje wojny

W2, W3, U1, U2, K1

5.

Wojna w Jemenie – aspekty lokalne i regionalne

W2, W3, U1, U2, K1

6.

Od Hezbollahu do Daesh – rola aktorów niepaństwowych w państwach arabskich

W1, W2, W3, U1, U2, K1

7.

Blokada Kataru – studium przypadku problemów państw Zatoki Perskiej

W2, W3, U1, U2, K1

8.

Oman – ostatnia enklawa spokoju?

W1, W2, W3, U1, U2, K1

9.

Transformacje społeczno-polityczne Afryki Północnej w cieniu arabskiej wiosny.
Analiza arabskich rewolucji z perspektywy 10 lat.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

10.

Demokratyzacja Tunezja: wyjątek czy anomalia w świecie arabskomuzułmańskim?

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

11.

Rewolucja w Egipcie i restauracja systemu autokratycznego

W1, W2, W3, U1, U2, K1

12.

Libia okresu post- Kaddaﬁ i zagrożenia odbudowy Libii?

W1, W2, W3, U1, U2, K1

13.

Maroko i Algieria. Ograniczenia transformacji społeczno-politycznych

W1, W2, W3, U1, U2, K1

14.

Niedokończona dekolonizacja Sahary Zachodniej

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie eseju o długości w
zakresie 12-15 stron na zaproponowany przez studenta i zaakceptowany
przez prowadzących temat. Esej ma spełniać wymogi pracy naukowej,
zawierać hipotezy badawcze i cele opracowania, rzetelnie sporządzone
przypisy oraz bibliograﬁę. Skala ocen: 2-5.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Partie europejskie wobec wyzwań współczesnego świata
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia globalne i regionalne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMISGRS.240.60562a5b67cac.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

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawową terminologią z zakresu partii i systemów partyjnych.

C2

Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami prawnymi i społecznymi funkcjonowania krajowych systemów
partyjnych.

C3

Przedstawienie roli partii politycznych w agregowaniu potrzeb społecznych.

C4

Przedstawienie roli partii w procesie decyzyjnym na poziomie krajowym i europejskim.

C5

Zapoznanie studentów z bieżącymi wyzwaniami polityki europejskiej w ujęciu międzynarodowym.

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

podstawowe pojęcia z zakresu teorii partii i systemów
partyjnych

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W06

projekt, prezentacja

W2

zależności między uwarunkowaniami prawnymi
a charakterem systemów partyjnych

SMI_K2_W06,
SMI_K2_W07

projekt, prezentacja

W3

podstawowe wartości programowe charakterystyczne
dla poszczególnych rodzin partii politycznych

SMI_K2_W04,
SMI_K2_W06

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

identyﬁkować podobieństwa i różnice pomiędzy
rodzinami partii politycznych i na tej podstawie ocenić
przynależność danej partii do danej rodziny partii
politycznych

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
projekt, prezentacja
SMI_K2_U04,
SMI_K2_U05, SMI_K2_U07

U2

określić wartości charakterystyczne dla
poszczególnych rodzin partii politycznych i na tej
podstawie ocenić ich nastawienie do bieżących
wyzwań i problemów międzynarodowych

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
projekt, prezentacja
SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

U3

krytycznie analizować dokumenty programowe partii
politycznych

SMI_K2_U04, SMI_K2_U06 projekt, prezentacja

U4

krytycznie oceniać działania decydentów partyjnych
związane z podejściem do wyzwań i problemów
międzynarodowych

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
projekt, prezentacja
SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego badania i oceny dokumentów
programowych partii politycznych

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K02,
SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

projekt, prezentacja

K2

formułowania ocen i prognoz dotyczących zachowań
partii politycznych w kontekście polityki
międzynarodowej

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K02,
SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

projekt, prezentacja

K3

pracy dla partii politycznych, w szczególności
w obszarze analizy polityki międzynarodowej

SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

6

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
86

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.

teoretyczne podstawy badań nad partiami politycznymi i systemami partyjnymi

W1

2.

podstawowe pojęcia z zakresu partii politycznych

W1, W2, K1, K2, K3

3.

typologie partii i systemów partyjnych

W1, U1, K1

4.

rodziny partii politycznych; współpraca na poziomie europejskim; współpraca z
partiami pozaeuropejskimi

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K3

5.

analiza programów wybranych partii pod kątem zaangażowania w obszarze
polityki międzynarodowej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, prezentacja

Udział w min. 50% zajęć; Opracowanie projektu i przedstawienie efektów
podczas zajęć, połączone z dyskusją. Standardowa skala ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Myśl strategiczna: od Sun Tzu do Arona
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia strategiczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIStStS.240.5cd559eﬀ2e00.22

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

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z rozwojem myśli strategicznej w oparciu o ustalenia klasyków od starożytności do współczesności.

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 główne nurty myśli
strategicznej.

SMI_K2_W01

zaliczenie pisemne
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W2

Student zna i rozumie fundamenty konkretnej strategii
czy taktyki politycznej, tkwiące u źródeł danej
instytucji czy mechanizmów politycznych w aspekcie
globalnym.

SMI_K2_W02

zaliczenie pisemne

W3

Student zna terminologię z zakresu strategii.

SMI_K2_W03

zaliczenie pisemne

U1

Student potraﬁ swobodnie poruszać się w koncepcjach
strategii, taktyki politycznej i militarnej,
sformułowanych przez różnych myślicieli w skali
globalnej na przestrzeni wieków.

SMI_K2_U01

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ uzupełnić proﬁle kształcenia
o dodatkowe lektury z omawianej problematyki,
poszerzyć zdobytą wiedzę i umiejętności.

SMI_K2_U02

zaliczenie pisemne

U3

Student potraﬁ rozróżniać elementy praktyczne
i teoretyczne stosowane w działaniach strategicznych.

SMI_K2_U03

zaliczenie pisemne

SMI_K2_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do teoretycznego zanalizowania
i praktycznego zastosowania konkretnej strategii.

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.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Obecność na zajęciach, uczestnictwo w dyskusjach, zdanie egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.240.5cd559ef05830.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podczas wykładu słuchacze zapoznani zostaną z ustrojem i realizacją celów statutowych najważniejszych
organizacji i ugrupowań integracyjnych na świecie, a także ich osiągnięciami i niepowodzeniami integracyjnymi.
Omówione zostaną również wzajemne relacje między wspomnianymi wyżej podmiotami stosunków
międzynarodowych (wymiana handlowa, wymiana w dziedzinie usług oraz przepływy kapitałowe)

Efekty 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 w pogłębiony sposób wydarzenia
i procesy polityczne kształtujące przestrzeń
międzynarodową,

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

egzamin pisemny

W2

Zna i rozumie w pogłębiony sposób systemy
normatywne i wartościujące mające wpływ na kształt
stosunków międzynarodowych

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05,
SMI_K2_W07

egzamin pisemny

W3

Zna i rozumie w pogłębiony sposób miejsce i rolę
instytucji międzynarodowych we współczesnym
świecie,

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ prawidłowo postrzegać relacje pomiędzy
różnymi elementami składowymi systemu
międzynarodowego

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
egzamin pisemny
SMI_K2_U03, SMI_K2_U05

U2

Potraﬁ korzystać z umiejętności językowych,
uwzględniając terminologię dotyczącą stosunków
międzynarodowych, zgodnie z wymogami określonymi
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

SMI_K2_U05, SMI_K2_U07 egzamin pisemny

U3

Potraﬁ we współdziałaniu z grupą opracowywać
złożone analizy dotyczące konkretnych zjawisk
w zakresie stosunków międzynarodowych, w tym
zjawisk społecznych i ekonomicznych

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
SMI_K2_U03,
egzamin pisemny
SMI_K2_U04,
SMI_K2_U05, SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do przygotowania i publicznego
przedstawienia opracowania złożonego tematu
z dziedziny stosunków międzynarodowych

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K02,
SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Rola procesów integracyjnych w stosunkach międzynarodowych. Podstawowe
teorie integracyjne:
1. Klasyczne teorie integracji (federalizm, funkcjonalizm, neofunkcjonalizm,
klasyczne podejście międzyrządowe)

1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

2. Współczesne modele integracji (liberalna współpraca międzyrządowa,
instytucjonalizm, wielopoziomowy system zarządzania)
2.

Unia Europejska w dobie kryzysów oraz ustrojowe i ekonomiczne projekty ich
przezwyciężenia do 2025 r.

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Ustrój i realizacja celów integracyjnych w Unii Ekonomicznej Beneluksu.
Osiągnięcia i niepowodzenia integracyjne

W1, W2, W3, U1, K1

4.

Ustrój i realizacja celów integracyjnych w Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego
Handlu (EFTA). Osiągnięcia i niepowodzenia integracyjne

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Ustrój i realizacja celów integracyjnych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Osiągnięcia i niepowodzenia integracyjne

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Ustrój i realizacja celów integracyjnych we Wspólnocie Andyjskiej. Osiągnięcia i
niepowodzenia integracyjne

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Ustróji i realizacja celów integracyjnych we Wspólnym Rynku Południa
(MERCOSUR). Osiągnięcia i niepowodzenia integracyjne

W1, W2, W3, U1, U2, K1

8.

Ustrój i realizacja celów integracyjnych w Północnoamerykańskiej Streﬁe Wolnego
Handlu (NAFTA). Osiągnięcia i niepowodzenia integracyjne

W1, W2, W3, U1, K1

9.

Ustrój i realizacja celów integracyjnych w Sojuszu Pacyﬁku. Osiągnięcia i
niepowodzenia integracyjne

W1, W2, W3, U1, K1

10.

Ustrój i realizacja celów integracyjnych w Stowarzyszeniu Narodów Azji
Południowo-Wschodniej (ASEAN). Osiągnięcia i niepowodzenia integracyjne

W1, W2, W3, U1, K1

11.

Założenia i realizacja celów integracyjnych we Wspólnocie Gospodarczej Azji i
Pacyﬁku (APEC). Osiągnięcia i niepowodzenia integracyjne

W1, W2, W3, U1, K1

12.

Założenia i realizacja celów integracyjnych w Transpacyﬁcznym Partnerstwie
(TPP). Osiągnięcia i niepowodzenia integracyjne

W1, W3, U1, U2, U3, K1

13.

Wymiana towarowa, wymiana w sektorze usług oraz przepływy kapitałowe między
wybranymi organizacjami międzynarodowymi (UE, EFTA, EOG, NAFTA,
MERCOSUR, Wspólnota Andyjska, ASEAN)

W1, W2, U1, U2, U3, K1

14.

Rola Chin w instytucjonalizacji procesów integracyjnych: skutki wejścia Chin do
WTO oraz koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku

W1, W3, U1, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin testowy, pytania testowe otwarte, pytania testowe
jednokrotnego wyboru, pytania testowe wielokrotnego wyboru
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Azja Wschodnia w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia globalne i regionalne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMISGRS.240.60562ab39a61a.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

Celem kursu jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej regionu Azji Wschodniej i Pacyﬁku.
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

W2

W3

zagadnienia stosunków międzynarodowych w regionie
Azji i Pacyﬁku oraz ich podstawy teoretyczne

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

ewolucję systemu międzynarodowego oraz
poszczególnych jego aktorów we wskazanym regionie

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

procesy polityczne, społeczne i gospodarcze, które
determinują stosunki międzynarodowe w regionie

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać informacje, krytycznie je analizować
i syntetyzować

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

U2

krótkie prace pisemne w obszarze stosunków
międzynarodowych w regionie

SMI_K2_U01,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U02, SMI_K2_U03

U3

w ramach dyskusji prezentować poglądy w obszarze
stosunków międzynarodowych w regionie

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U03,
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzania wiedzy i umiejętności w odniesieniu
do regionu Azji Wschodniej

SMI_K2_K01, SMI_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie raportu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Celem kursu jest wielowymiarowe zrozumienie procesów międzynarodowych w regionie Azji Wschodniej (PółnocnoWschodniej oraz Południowo-Wschodniej) wraz z ich determinantami regionalnymi. Zagadnienia podzielone są pomiędzy
wykłady oraz literaturę.
1. Wprowadzenie
2. Zastosowanie teorii SM w regionie
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

1.

3. Charakterystyka geograﬁczna i geopolityczna regionu
• 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.
4. Wyzwanai 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
5. Problemy etniczne i religijne:
• 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.
6. Gospodarka regionu Azji i Pacyﬁku:
• J. Ravenhill, The economics-security nexus in the Asia-Paciﬁc region, w: W. Tow (ed.), Security Politics in the AsiaPaciﬁc: 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
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
7. Zarys sytuacji strategicznej w regionie (problemy bezpieczeństwa twardego) – konﬂikty terytorialne, terroryzm,
K1
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.
8. Rola Chińskiej Republiki Ludowej w regionalnym systemie bezpieczeństwa.
• 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aktywność na zajęciach w oparciu o przeczytane teksty obowiązkowe,
przygotowanie w grupach prezentacji dotyczących wpływu grup
zaliczenie na ocenę
etnicznych i religijnych na bezpieczeństwo w regionie, przygotowanie
dwóch raportów (3 strony każdy na temat zagrożeń w regionie).

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy

217 / 267

Strategiczne problemy Ameryki Łacińskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia strategiczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIStStS.240.6056267c55111.22

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

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z różnymi problemami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi krajów Ameryki
Łacińskiej w kontekście historycznym i współczesnym, z wybranymi elementami historii wewnętrznej niektórych
państw oraz przedstawienie głównych pojęć związanych z tematyką zajęć.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student posiada wiedzę o różnych problemach
politycznych, gospodarczych i społecznych krajów
Ameryki Południowej w kontekście historycznym
i współczesnym, zna główne pojęcia związane
z tematyką zajęć, zna pewne elementy historii
wewnętrznej niektórych państw.

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student rozumie i potraﬁ identyﬁkować kluczowe
kategorie pojęciowe, analizuje przyczyny, przebieg
i skutki głównych wydarzeń z omawianego okresu
potraﬁ wskazać na ich ewentualne uwarunkowania
historyczne, dokonuje obserwacji i interpretacji zjawisk
społecznych, politycznych, ekonomicznych
SMI_K2_U01, SMI_K2_U02 zaliczenie pisemne
na przestrzeni wieków, na podstawie informacji
dotyczących historii i współczesności krajów Ameryki
Południowej, potraﬁ omówić wybrane problemy
międzynarodowe: np. kwestie gospodarcze w Ameryce
Południowej, relacje polityczne, problemy wewnętrzne,
pozycja USA w stosunkach międzyamerykańskich.

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.

1. Charakterystyka gospodarcza i historyczna regionu. Klasyﬁkacja państw
regionu; 2. Rola Stanów Zjednoczonych w polityce państw Ameryki Łacińskiej; 3.
Znaczenie stosunków USA z Meksykiem w kontekście bezpieczeństwa
miedzynarodowego; 4. Integracja polityczna państw Ameryki Łacińskiej; 5.
Problem zadłużenia i próby jego rozwiązania; 6. Problem narkoterroryzmu i
narkobiznesu i sposoby ich przezwyciężania; 7. Stosunki z Unią Europejską; 8.
Polityka Rosji i ChRL wobec państw regionu; 9. Rola państw Ameryki Łacińskiej w
międzynarodowych organizacjach; 10. Ameryka Łacińska a proces globalizacji; 11.
Wewnętrzne kryzysy polityczne w krajach Ameryki Łacińskiej; 12. Problem
bezpieczeństwa wewnętrznego. Walka z produkcją, handlem i spożyciem
narkotyków. Casus Kolumbii; 13. Radykalne ugrupowania polityczne w krajach
Ameryki Południowej; 14. Ameryka Południowa i Ameryka Środkowa: razem czy
przeciw sobie? Perspektywy rozwoju w przyszłości, 15. Procesy integracyjne w
zachodniej hemisferze: ALALC, ALADI, Pakt Andyjski, SELA, reformy Karty OPA,
NAFTA, Mercosur, FTAA.

W1, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny, dwa pytania otwarte, czas 30 min. Standardowa skala
ocen.
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Międzynarodowe transakcje gospodarcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia globalne i regionalne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMISGRS.240.5cd559ee3d2b6.22

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
Ekonomia i ﬁnanse, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu międzynarodowych transakcji gospodarczych, z uwzględnieniem szerokiego
kontekstu związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w gospodarce światowej.

C2

Zapoznanie studentów ze wszystkimi fazami przygotowania i realizacji transakcji z zagranicznymi podmiotami,
w tym na właściwym przygotowaniu kontraktu, technikach rozliczeniowych i dostępnych źródłach ﬁnansowania
działalności na rynkach zagranicznych.

Efekty 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 zagadnienia związane z handlem zagranicznym,
podmioty w nim uczestniczące oraz rodzaje transakcji
handlowych

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W06

egzamin pisemny

W2

Zna zagadnienia związane z międzynarodowym
prawem handlowym

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada umiejętność charakteryzowania rodzajów
transakcji gospodarczych i sposobów zawierania
umów

SMI_K2_U04, SMI_K2_U06 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Posiada umiejętność rozumienia konsekwencji
stosowania instrumentów polityki handlowej, w tym
polityki celnej

SMI_K2_K01

egzamin pisemny

K2

Posiada umiejętność formułowania klauzul
kontraktowych; kompletowania dokumentów
handlowych; poszukiwania źródeł informacji na temat
rynków zagranicznych i partnerów handlowych

SMI_K2_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Handel zagraniczny jako część gospodarki. Otoczenie prawne wymiany handlowej
z zagranicą

W1, U1

2.

Handel międzynarodowy w ramach UE oraz z państwami poza UE (eksport,
import, wewnątrzwspólnotowa dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie,
świadczenie usług poza terytorium kraju, import usług)

W1, W2, U1

3.

Wspólnotowe prawo celne (Wspólnotowy Kodeks Celny). Odprawa celna towarów
(procedury), wykroczenia i przestępstwa przeciwko obowiązkom celnym i obrotowi W2, U1, K1
międzynarodowemu.

4.

Cechy charakterystyczne rynku w obrocie międzynarodowym (giełda towarowa,
sprzedaż aukcyjna, targi i wystawy międzynarodowe, przetargi)

Sylabusy

W1
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5.

Formy międzynarodowych obrotów handlowych oraz transakcje wiązane.
Zwyczaje handlowe. Transport i spedycja w obrocie międzynarodowym
(INCOTERMS)

W1, U1, K2

6.

Transakcja handlowa (przygotowanie, kontrakt, realizacja, wykorzystywanie
nowoczesnych technologii). Rozliczenia transakcji międzynarodowych.

U1, K2

7.

Zarządzanie ryzykiem w transakcjach handlu zagranicznego. Rozstrzyganie
sporów dotyczących obrotu międzynarodowego

U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów
(15/25)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, makroekonomii, ekonomii międzynarodowej,
międzynarodowych stosunków politycznych i integracji gospodarczej

Sylabusy
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Rola mediów w systemie bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia strategiczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIStStS.240.605626e4d3fa6.22

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

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest wskazanie roli mediów w szeroko rozumianym systemie bezpieczeństwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Pojęcia związane z komunikowanie masowym
i systemem medialnym

SMI_K2_W03

zaliczenie ustne,
prezentacja
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W2

Ewolucję, typologię i funkcje środków masowego
przekazu

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W05

zaliczenie ustne,
prezentacja

W3

Wpływ mediów na środowisko międzynarodowe

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W05

zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizować rolę mediów ze szczególnym
uwzględnieniem ich wpływu na system
bezpieczeństwa społeczno-politycznego

SMI_K2_U02, SMI_K2_U05

zaliczenie ustne,
prezentacja

U2

Analizować i poddawać ocenie zjawiska związane
z komunikowaniem w sieci

SMI_K2_U02, SMI_K2_U05

zaliczenie ustne,
prezentacja

SMI_K2_K01, SMI_K2_K04

zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktywnej działalności związanej z propagowaniem
bezpiecznego i świadomego korzystania ze środków
masowego przekazu

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

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.

Komunikowanie masowe:
teorie, deﬁnicje, typologię, funkcje

W1, W2, U1, K1

2.

Ewolucja mediów

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Systemy medialne w zglobalizowanym świecie, relacje system medialny –
bezpieczeństwo państwa

W1, W3, U1, K1

4.

Funkcja integracyjna, ekonomiczna, transmisji kultury

W1, U1, K1

5.

Bezpieczeństwo w social mediach

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6.

media jako interesariusz, interesariusze mediów

W1, W3, U1, U2, K1

7.

media w sytuacjach kryzysowych

W1, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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8.

wpływ modeli komunikacji na bezpieczeństwo

W1, W3, U1, U2, K1

9.

Strategiczne zachowania ﬁrm medialnych na globalnym rynku

W1, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykład ma charakter
zaliczenie ustne, prezentacja konwersatoryjny oraz przygotowanie krótkiej, 15 minutowej
prezentacji, która będzie analizowana w trakcie zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

226 / 267

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.240.5cd559edad76d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu głównych problemów teoretycznych i metodologicznych,
związanych z próbami przewidywania przyszłości stosunków międzynarodowych.

C2

Nabycie umiejętności rozumienia i oceny procesów prognostycznych oraz ich wyników, a także szacowania
jakości prognoz oraz sposobów i zasad posługiwania się prognozami przy podejmowaniu decyzji.

Efekty 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 historyczne i teoretyczno-metodologiczne
możliwości i ograniczenia konstruowania prognoz
w naukach społecznych. Student ma wiedzę z zakresu
stosowanych obecnie metod prognostycznych.

SMI_K2_W01,
SMI_K2_W02

raport, egzamin pisemny
/ ustny

W2

Student rozumie znaczenie procesów politycznych,
gospodarczych, społecznych, ekologicznych itp., oraz
ich wzajemne kształtowanie, jako podstawę tworzenia
wyobrażeń o przyszłości stosunków
międzynarodowych. Student zna również możliwości
oddziaływania współczesnych uczestników stosunków
międzynarodowych na kształtowanie rzeczywistości
międzynarodowej.

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

Student zna i potraﬁ analizować raporty
prognostyczne dotyczące przyszłego rozwoju
stosunków międzynarodowych - zarówno w skali
globalnej, jak i poszczególnych regionów świata.

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ na podstawie wiedzy teoretycznej
i metodologicznej z zakresu prognozowania stosunków
międzynarodowych dokonać samodzielnie lub
wspólnie z grupą złożonych symulacji
prognostycznych i dokonać całościowej analizy i oceny
jakości raportów prognostycznych.

SMI_K2_U01,
SMI_K2_U02,
raport
SMI_K2_U04, SMI_K2_U06

U2

Student potraﬁ wykorzystać przekazaną wiedzę
na temat metodologii prognozowania stosunków
międzynarodowych do prób tworzenia własnych
wyobrażeń oraz przygotować ustną prezentację
na podstawie zdobytej wiedzy w czasie wykładów,
ćwiczeń i lektury tekstów źródłowych.

SMI_K2_U02, SMI_K2_U04 zaliczenie na ocenę

U3

Student potraﬁ sam i w zespole przeprowadzić analizę
wydarzeń i dokonać ich interpretacji na podstawie
wiarygodnych danych, aby na ich podstawie
przedstawiać własne wizje na temat możliwych
alternatyw przyszłości.

SMI_K2_U01,
zaliczenie na ocenę
SMI_K2_U02, SMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potraﬁ na podstawie zdobytej wiedzy
przeprowadzać samodzielne i wspólne analizy
badawcze, dotyczące możliwych scenariuszy
rozwojowych różnych aspektów rzeczywistości
międzynarodowej i wykorzystać je do rozwiązywania
problemów społecznych.

SMI_K2_K01, SMI_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie raportu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie referatu

5

konsultacje

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
146

ECTS
5.0

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.

Teoretyczne podstawy prognozowania: czym jest prognozowanie, rodzaje
prognoz, zakotwiczenia i ocena jakości procesu prognostycznego, zasady
korzystania z prognoz, wpływ kategorii wartościujących, ograniczenia
prognozowania w naukach społecznych, perspektywa międzynarodowa w
prognozowaniu stosunków międzynarodowych.

W1, W2

2.

Metodologiczne podstawy prognozowania: metody o różnym stopniu formalizacji,
problem wyboru właściwej metodologii. Metody heurystyczne (burza mózgów,
delﬁcka, scenariusze, wpływów krzyżowych, metoda analogii - modele analityczne
i synektyczne) – analiza treści, przeprowadzenie burzy mózgów, przygotowanie
referatu lub prezentacji multimedialnej.

U1, U2, K1

3.

Szeregi czasowe: trendy (i ekstrapolacja trendów), wahania okresowe i sezonowe,
wahania cykliczne (oraz teorie cykliczne w SM) analiza i dekompozycja szeregów
czasowych, analizy przyczynowe (sprzężenia zwrotne) oraz metody najbardziej
sformalizowane: modele ekonometryczne, analiza symulacyjna i sztuczna
inteligencja. Przygotowanie własnych (indywidulanie lub grupowo) symulacji
scenariuszy przyszłości w oparciu o programy komputerowe

W2, U1, U3

4.

Analiza wybranych raportów publikowanych przez instytucje prognozujące rozwój
stosunków międzynarodowych: ogólne zmiany geopolityczne, gospodarcze,
przyszłe konﬂikty, rozwój procesów globalizacyjnych itp., przewidywane zmiany
dla poszczególnych kontynentów, państw, ugrupowań, instytucji, zmiany
środowiskowe, itp. Analiza teoretyczna, metodologiczna i ogólna ocena ich
jakości.

W3, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Podstawowym kryterium oceny pracy studenta jest przygotowanie
do ćwiczeń i czynny w nich udział. Za aktywność na zajęciach
student otrzymuje punkty – sprawdzana jest znajomość i zrozumienie
omawianych tekstów oraz umiejętność własnego odniesienia się do
tekstu. Otrzymana liczba punktów z ćwiczeń to podsumowanie pracy
studenta w czasie całego semestru.

raport, egzamin
pisemny / ustny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z
ćwiczeń. Egzamin pisemny obejmuje całość treści merytorycznych,
na które składają się treści przekazywane w czasie wykładów i
ćwiczeń oraz wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego
studiowania materiałów obowiązkowych. Na końcową ocenę
egzaminacyjną składa się również analiza jakościowa raportu
prognostycznego, przygotowana według określonych wytycznych. Do
przygotowania analizy jakościowej niezbędna jest wiedza z zakresu
teoretycznych i metodologicznych podstaw prognozowania.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy teoretyczne i metodologiczne nauki i stosunkach międzynarodowych.

Sylabusy
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Stosunki polsko-niemieckie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia globalne i regionalne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMISGRS.240.5cd559f5223e6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podczas wykładu słuchacze zapoznani zostaną z najważniejszymi aspektami stosunków polsko-niemieckich
w latach 1949-2021, a także ich osiągnięciami i niepowodzeniami

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna i rozumie w pogłębiony sposób problematykę
ewolucji stosunków międzynarodowych

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie pisemne
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W2

Zna i rozumie w pogłębiony sposób procesy społeczne
wpływające na stosunki międzynarodowe

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie pisemne

W3

Zna i rozumie w pogłębiony sposób uczestników
stosunków międzynarodowych i relacje pomiędzy nimi

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05,
SMI_K2_W07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ prognozować rozwój skomplikowanych
procesów międzynarodowych

SMI_K2_U02,
SMI_K2_U03,
zaliczenie pisemne
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

U2

Potraﬁ śledzić bieżące wydarzenia z zakresu
stosunków międzynarodowych i omawiać je publicznie

SMI_K2_U02,
zaliczenie pisemne
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

U3

Potraﬁ korzystać z umiejętności językowych,
uwzględniając terminologię dotyczącą stosunków
międzynarodowych, zgodnie z wymogami określonymi
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

SMI_K2_U05, SMI_K2_U07 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest gotów do opracowywana złożonych analiz
dotyczących konkretnych zjawisk w zakresie
stosunków międzynarodowych, posiada umiejętność
przygotowania złożonych prac pisemnych dotyczących
problematyki stosunków międzynarodowych
we współdziałaniu z grupą

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

19

przygotowanie do egzaminu

30

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polityka zagraniczna Polski wobec Niemiec w latach 1945-1949

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Stosunki między Polską a RFN w latach 1949-1969. Konﬂikt i nieudane próby
nawiązania stosunków dyplomatycznych

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Proces normalizacji stosunków wzajemnych między Polską a RFN w latach
1969-1981

W1, W2, W3, U1, K1

4.

Rozwój stosunków między Polską a RFN w latach 1981-1989. Od konfrontacji do
kontrolowanej stagnacji

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Niemcy w myśli politycznej polskiej opozycji w latach 1976-1989

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Stosunki między Polską a NRD w latach 1949-1971. Próby destrukcyjnego
oddziaływania NRD na politykę zagraniczną Polski wobec RFN

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Rozwój stosunków między Polską a NRD w latach 1971-1989. Kooperacja na
dystans

W1, W2, W3, U1, K1

8.

Reorientacja polityki zagranicznej Polski wobec dwóch państw niemieckich w
latach 1989-1990. Stanowisko Polski wobec zjednoczenia Niemiec

W1, W2, W3, U1, K1

9.

Stosunki między Polską a Niemcami w latach 1990-1991. Od traktatu granicznego
do traktatu o partnerstwie

W1, W2, W3, U1, U3, K1

10.

Rozwój stosunków polsko-niemieckich przed przystąpieniem Polski do systemu
sojuszy zachodnich (NATO, UZE, UE)

W1, W2, W3, U1, U3, K1

11.

Relacje polsko-niemieckie w NATO

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

12.

Relacje polsko-niemieckie w Unii Europejskiej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kolokwium zaliczeniowe, pytania problemowe
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Prawo Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.240.5cd559ba23df6.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa UE i orzecznictwa ETS/TSUE oraz zasadami ich
funkcjonowania w praktyce

C2

zapoznanie studentów z procesami implementacji prawa UE do systemu prawa polskiego i jego skutków

C3

przekazanie wiedzy dotyczącej rozwiązywania problemów związanych ze stosowaniem prawa UE w praktyce (
case studies)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

charakterystykę i zasady funkcjonowania prawa Unii
Europejskiej zarówno dla instytucji publicznych jak
i osób ﬁzycznych oraz prawnych

SMI_K2_W04,
SMI_K2_W06,
SMI_K2_W07

egzamin pisemny, kazus,
prezentacja, zaliczenie

W2

student potraﬁ sporządzać dokumenty zgodnie
z wymogami prawa UE

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W06

egzamin pisemny, kazus,
prezentacja, zaliczenie

W3

student potraﬁ zastosować odpowiednie przepisy
prawa UE i orzecznictwo UE do konkretnych stanów
faktycznych w Polsce i na obszarze UE

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W06

egzamin pisemny, kazus,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozwiązać określoną sytuację faktyczną z zakresu
prawa UE, rozróżnić które sprawy są regulowane przez
prawo UE, a które przez prawo krajowe

SMI_K2_U02,
egzamin pisemny, kazus,
SMI_K2_U04,
prezentacja, zaliczenie
SMI_K2_U05, SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia pracy w administracji państwowej centralnej
i terenowej oraz samorządowej , a w szczególności
w tych działach gdzie jest stosowane jest prawo UE

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

egzamin pisemny, kazus,
prezentacja, zaliczenie

K2

podjęcia pracy w podmiocie gospodarczym
funkcjonującym na obszarze rynku właściwego UE

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

egzamin pisemny, kazus,
prezentacja, zaliczenie

K3

student jest przygotowanych do pracy w środowisku
międzynarodowym

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

egzamin pisemny, kazus,
prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

analiza aktów normatywnych

30

analiza orzecznictwa

30

rozwiązywanie kazusów

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Relacje pomiędzy prawem UE - prawem międzynarodowym - prawem
krajowym.
2. Cechy charakterystyczne systemu prawa UE.
3. Źródła prawa UE.
4.Proces tworzenia prawa UE.
5.Zasady stosowania prawa UE
6. System ochrony prawnej w UE.
7. Jurysdykcja sporna i niesporna ( pytania prejudycjalne )TSUE.
8. Rola precedensowych orzeczeń TSUE.
9.Ochrona praw i wolności jednostek w prawie UE.
10.Aspekty prawne związane z realizacją 4 podstawowych swobód gospodarczych
UE (swoboda przepływu osób, towarów, usług i przedsiębiorczości oraz kapitału)
11.Finansowo-prawne aspekty funkcjonowania euro.
12.Obywatelstwo UE i jego konsekwencje w prawie UE i prawie wewnętrznym
państw członkowskich.

1.

W1, W2, W3, U1, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

prezentacja kazusy oraz kolokwium zaliczeniowe pisemne
kazus, prezentacja, zaliczenie obejmujący test ( 5 pytań) i rozwiązanie kazusu ( I stopień
trudności)

wykład

egzamin pisemny, kazus

egzamin pisemny składa się z dwóch części: 1. test (10 - pytań
) 2. samodzielne rozwiązanie kazusu ( II stopień trudności)

Wymagania wstępne i dodatkowe
zdany egzamin wcześniej ze międzynardowych stosunków gospodarczych oraz z prawa międzyanrodowego publicznego

Sylabusy
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Organizacja i technika służby zagranicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia globalne i regionalne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMISGRS.280.5cd55a0902389.22

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 aktami prawa wewnętrznego dotyczącego funkcjonowania służby zagranicznej w Polsce,
UE i wybranych państwach świata, nauczenie podstawowych metod pracy w służbie zagranicznej, technika,
sporządzania pism urzędowych ich rejestracji i analiza obcych aktów normatywnych i orzeczeń w obrocie
międzynarodowym sądów krajowych i międzynarodowych, umiejętność pracy w zespole krajowym
i międzynarodowy, zapoznanie z zasadami odpowiedzialności za powierzone obowiązki w służbie zagranicznej,
przygotowanie studentów do aplikacji zawodowych

Efekty 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

technikę sporządzania, odpowiedzi i rejestracji pism
urzędowych, zasady sporządzania ekspertyz
specjalistycznych w języku polskim i obcym,
umiejętność przygotowania projektu podstawowego
aktu normatywnego w zakresie resortu, struktura
organizacji placówek zagranicznych oraz resortów
związanych z obrotem międzynarodowym
ze szczególnym uwzględnieniem Ministerstwa Spraw
Zagranicznych

SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05,
SMI_K2_W06,
SMI_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
kazus, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie prowadzić korespondencje służbową,
sporządzić ekspertyzę dot. wybranych problemów
międzynarodowych, opracować projekty prostych
aktów normatywnych, zorganizować pracę
w podstawowej komórce organizacyjnej resortu lub
placówki zagraniczne, pracować w zespole krajowym
lub też międzynarodowy

SMI_K2_U03,
zaliczenie na ocenę,
SMI_K2_U04,
kazus, raport
SMI_K2_U05, SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przystąpienia do egzaminu wstępnego na aplikacje
dyplomatyczno-konsularną lub aplikację
administracyjna. podjąć pracę w organach
administracji państwowej lub samorządowej

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

kazus, raport

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

30

analiza i przygotowanie danych

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. Analiza podstawowych aktów prawa krajowego dotycząca organizacji służby
zagranicznej w Polsce i wybranych państwach.
2. Organizacja i podstawy prawne do działania tzw. organów wewnętrznych
państwa w polityce
zagranicznej w Polsce.
3.Organizacja i podstawy prawne funkcjonowania służby zagranicznej w UE.
4. Administracja i zasady funkcjonowania i wykorzystywane techniki w pracach
ONZ.
5. Korespondencja urzędowa; sporządzanie, rejestrowanie, tłumaczenie i zasady
akceptacji przed ich wysłaniem.
6. Tworzenie zespołu: opracowywanie zakresu czynności, ustalanie
odpowiedzialności i podległości służbowej.
7. Zasady projektowania resortowych aktów normatywnych.
8.Zasady opracowywania samodzielnych ekspertyz i stanowiska oﬁcjalnego
urzędu, państwa w konkretnej sytuacji faktycznej bądź prawnej w obrocie
międzynarodowym.
9. Zagadnienia związane z udzielaniem informacji podmiotom zewnętrznym i
występowania w mass mediach.
10. Odpowiedzialność administracyjnoprawna, cywilnoprawna i karna urzędnika
państwowego.
11.Omówienie wybranych orzeczeń sądów międzynarodowych i krajowych
dotyczących służby zagranicznej.
12. Zasady organizacji i program aplikacji urzędniczych ze szczególnym
uwzględnieniem aplikacji dyplomatyczno-konsularnej.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, kazus, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
rozwiązanie kazusu, raport

Wymagania wstępne i dodatkowe
zdany egzamin z prawa międzynarodowego publicznego, prawa dyplomatycznego i konsularnego, wskazana znajomość
podstawowa zasad protokołu dyplomatycznego

Sylabusy
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Strategiczne problemy państw Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia strategiczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIStStS.280.5cd559f02613f.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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Ma pogłębioną wiedzę o źródłach i historii terroryzmu
międzynarodowego

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

zaliczenie pisemne, esej

W2

Ma pogłębioną wiedzę o skutkach działań terroryzmu
w skali świata

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

zaliczenie pisemne, esej

W3

Ma pogłębioną wiedzę o tzw. geograﬁi współczesnego
terroryzmu i jego uwarunkowaniach

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

zaliczenie pisemne, esej

Sylabusy
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W4

Ma pogłębioną wiedzę o najnowszych zagrożeniach
terrorystycznych i ich odmianach

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować współczesne zjawiska
związane z problematyką terroryzmu
międzynarodowego.

SMI_K2_U02,
SMI_K2_U03,
zaliczenie pisemne, esej
SMI_K2_U04, SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznej oceny informacji
SMI_K2_K01,
dotyczących zjawiska terroryzmu, zwłaszcza
SMI_K2_K02,
otrzymywanych za pośrednictwem środków masowego
SMI_K2_K03, SMI_K2_K04
przekazu.

zaliczenie pisemne, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wstęp – zagrożenie, lęk, terror, niebezpieczeństwo kwestie wstępne.
2. Zagrożenia obiektywne a zagrożenia sprowokowane – podobieństwa i różnice.
3. Globalizm, regionalizm, kultura polityczna jako źródła potencjalnych lub
rzeczywistych zagrożeń.
4. Wojna z terroryzmem jako wojna bez wojny?
5. Genealogia terroryzmu – uwikłania historyczne i polityczne, deﬁnicje.
6. Ideologiczne źródła terroryzmu (anarchizm, trockizm, maoizm).
7. Współczesny terroryzm i jego odmiany.
8. Terroryzm religijny.
1.

9. Terroryzm separatystyczny, religijny, jednej sprawy, cyberterroryzm, terroryzm
broni masowego rażenia.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

10. Tzw. święta wojna – dżihad.
11. Terroryzm a media – informacja czy propagowanie lęku i zagrożeń?
12. Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu międzynarodowego.
Konwencje i porozumienia regionalne i globalne.
13. Historia powstania i działalności ugrupowań terrorystycznych w RFN (Frakcja
Czerwonej Armii), Włoszech (Czerwone Brygady) oraz Irlandii Płn. (IRA).
14. Współczesny terroryzm bliskowschodni i w Ameryce Łacińskiej.
15. Problemy zwalczania terroryzmu po 11.IX.2001 a kwestia przestrzegania praw
człowieka.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej lub egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.280.60555bd85f24a.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 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami ochrony praw człowieka,
znaczeniem międzynarodowej ochrony praw człowieka we współczesnym świecie, a także wskazanie roli
organizacji międzynarodowych międzyrządowych oraz pozarządowych w zakresie ochrony praw człowieka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna podstawowe etapy kształtowania się
międzynarodowej ochrony praw człowieka

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05,
SMI_K2_W07

W2

Student zna i rozumie podstawowe zasady prawne
odnoszące się do międzynarodowej ochrony praw
człowieka

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05,
SMI_K2_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W3

Student zna i rozumie funkcjonowanie organizacji
międzynarodowych międzyrządowych oraz
pozarządowych zajmujących się ochroną praw
człowieka

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05,
SMI_K2_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ poprawnie intepretować normy prawne
SMI_K2_U03,
egzamin pisemny,
odnoszące się do międzynarodowej ochrony praw
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05 egzamin ustny
człowieka

U2

Student potraﬁ pozyskać informacje na temat
obowiązujących norm prawnych odnoszących się
do międzynarodowej ochrony praw człowieka

U3

Student potraﬁ wypełnić formularz skargi
do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Komitetu
SMI_K2_U03
Praw Człowieka ONZ w związku z naruszeniem praw
człowieka

SMI_K2_U02,
egzamin pisemny,
SMI_K2_U03, SMI_K2_U04 egzamin ustny

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do ciągłego pogłębiania wiedzy
z zakresu międzynarodowej ochrony praw człowieka
oraz przyswajania i analizowania nowych wiadomości
odnoszących się do tej dziedziny wiedzy

SMI_K2_K01, SMI_K2_K03

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historyczne etapy kształtowania się koncepcji praw człowieka.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

2.

Prawa człowieka - deﬁnicje i podziały.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3.

Prawa człowieka - deﬁnicje i podziały.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

4.

Prawa człowieka w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

5.

Komitet Praw Człowieka ONZ.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

6.

Prawa człowieka w Radzie Europy.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

7.

Europejski Trybunał Praw Człowieka.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

8.

Prawa człowieka w Unii Europejskiej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

9.

Międzynarodowe organizacje pozarządowe wobec praw człowieka.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

10.

Prawo do życia.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

11.

Zakaz maltretowania.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

12.

Wolność wypowiedzenia.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

13.

Prawo do prywatności.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

14.

Wolność myśli, sumienia i wyznania.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

15.

Prawo do bezpieczeństwa osobistego i do wolności oraz prawo do uczciwego
procesu.

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
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny - pytania testowe zamknięte. W
egzamin pisemny, egzamin ustny przypadku sesji zdalnej egzamin będzie miał formę testu na
platformie rekomendowanej przez Władze Uniwersytetu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Mniejszości narodowe i religijne i ich wpływ na politykę w wybranych
państwach świata
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia globalne i regionalne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMISGRS.280.5cd559f591d1c.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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką różnorodności kulturowej i religijnej w Europie
i na świecie w miejscach, w których te uwarunkowania stały się przyczyną konﬂiktów społecznych i politycznych.
W trakcie trwania przedmiotu student dowie się, jakie są przyczyny, które wpływają na niemożność koegzystencji
odmiennych kultur czy religii w europejskim systemie wieloetnicznym. Będzie w stanie odpowiedzieć na pytania,
czy problemem jest zła polityka państwowa, czy też specyﬁka odmiennych społeczeństw, która uniemożliwia
stworzenie warunków współpracy i koegzystencji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Ma wiedzę na temat różnorodności grup narodowych
i etnicznych, kultur i religii w Europie oraz na świecie,
rodzajów struktur i więzi społecznych między ich
przedstawicielami a strukturami państwowymi; zna
uwarunkowania związane z funkcjonowaniem
odmiennych społeczności, które determinują naturę
bezpieczeństwa w skali lokalnej, krajowej
i międzynarodowej

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W05

esej

W2

Zna zagadnienie procesu powstawania narodów oraz
czynniki, które się na to składają; zna pojęcie
i znaczenie imaginarium wspólnoty oraz proces
kształtowania mitów narodowych i podstaw wspólnej
kultury budującej więzi danej grupy społecznej;
rozpoznaje wzorce kulturowe i ich wpływ na relacje
międzynarodowe

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

esej

W3

Posiada wiedzę na temat deﬁnicji mniejszości
etnicznych, historii pojawienia się odrębności
mniejszości oraz rozwiązań prawnych, regulujących tę
kwestię; zna ewolucję położenia mniejszości
etnicznych, związany z nim rozwój prawodawstwa,
problematykę relacji naród – mniejszość w państwie
kwestię funkcjonowania stereotypów.

SMI_K2_W01

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wskazać miejsca występowania
odmiennych mniejszości, kultur i religii, które są
przyczyną konﬂiktów społecznych i politycznych;
potraﬁ wskazać przyczyny, które wpływają
na niemożność koegzystencji odmiennych kultur czy
religii w europejskim systemie wieloetnicznym; zna
odpowiedź na temat wpływu tych uwarunkowań
na problem bezpieczeństwa w wymiarze krajowym
i międzynarodowym.

SMI_K2_U02,
esej
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

U2

Student potraﬁ analizować i interpretować wpływ
czynników religijnych oraz kulturowych na bieżącą
sytuację w Europie; na podstawie informacji wie, jaki
ma wpływ na relacje międzynarodowe, wynikające
z różnic między społecznościami, zarówno w Europie
Południowo-Wschodniej, będącej tyglem
mniejszościowym, jak i Europie Zachodniej, która
przewartościowuje swoje podejście do mniejszości;
na podstawie tych wiadomości potraﬁ diagnozować
i prognozować zjawiska w polityce wewnętrznej
i międzynarodowej, które są uwarunkowane
współegzystencją odmiennych kultur i religii oraz
generować rozwiązania konkretnych problemów
w zakresie bezpieczeństwa.

SMI_K2_U02,
SMI_K2_U03,
esej
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

U3

Potraﬁ poszerzać nabytą wiedzę na tematy związane
z wpływem czynników mniejszościowych, religijnych
i kulturowych na relacje wewnątrzpaństwowe
i międzynarodowe. Rozumie proces przemian
społecznych oraz potraﬁ interpretować, na podstawie
zdobytej wiedzy nowe wyzwania i zagrożenia, z jakimi
muszą się zmierzyć społeczności.

SMI_K2_U03,
esej
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

Sylabusy
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U4

Potraﬁ wykorzystać wiedzę do zrozumienia
problematyki etnicznej; rozumie odmienność
problemów etnicznych Europy Zachodniej od tych,
które mają w miejsce w Europie Środkowej
i Południowo-Wschodniej czy na świecie; potraﬁ
zdeﬁniować i przeanalizować problem; na podstawie
posiadanej wiedzy potraﬁ formułować własne opinie
oraz zrozumieć mechanizmy zachowań grup
etnicznych zarówno jeśli chodzi o własne środowisko,
jak i życie publiczne; potraﬁ określić rolę państwa
w życiu koegzystujących ze sobą grup społecznych;
potraﬁ wskazać instytucje i ich kompetencje
w rozwiązywaniu problemów etnicznych .

SMI_K2_U01,
esej
SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest przygotowany do podjęcia dyskusji na tematy
trudne, związane z problemem tożsamości,
stereotypów, wykorzystywaniem problematyki
kulturowej i religijnej do politycznej manipulacji,
konﬂiktami na tym tle, z zachowaniem zasad
etycznych, jest otwarty na poglądy innych, a także
przygotowany do uczestnictwa w życiu społecznym
i politycznym na poziomie lokalnym, regionalnym .

SMI_K2_K01, SMI_K2_K03

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicje mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (deﬁnicje zjawiska;
geneza rozwoju koncepcji ochrony mniejszości narodowych; ochrona praw
mniejszości narodowych w Europie i na świecie; stereotypy nt. innych
narodowości i ich wpływ na postawy społeczne).

W3, U3, K1

2.

Mity – legendy – historia - symbole. Kształtowanie zbiorowej tożsamości etnicznej
na podstawie wspólnego imaginarium.

W2, U1, K1

Sylabusy

248 / 267

3.

Charakterystyka etniczności oraz różnic religijnych Europy i świata – historia i stan
dzisiejszy.

W1, W3, U1, U2, U3, U4,
K1

4.

Religia jako motyw ideowy współczesnego terroryzmu (terroryzm religijny,
religijny fundamentalizm chrześcijański/islamski/judaistyczny).

W1, U1, U3, K1

5.

Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w państwie homogenicznym etnicznie
(Polska, Słowenia, Kosowo i Słowacja jako przykład państw z różną przeszłością
polityczną).

W1, W3, U1, U3, K1

6.

Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w państwach heterogenicznych
etnicznie (Łotwa, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra jako przykład państw z różną
przeszłością polityczną).

W1, U2, U4, K1

7.

Mniejszości a imigranci, czyli tygiel kulturowy Europy Zachodniej (na przykładzie
Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii).

W1, U1, U2, K1

8.

Mniejszości, ich położenie i wpływ na politykę państwową na przykładzie
wybranych państw azjatyckich (Chiny i Filipiny).

W1, U1, U3, U4, K1

9.

Mniejszości, ich położenie i wpływ na politykę państwową na przykładzie
wybranych państw Ameryki Łacińskiej (Meksyk)

W1, W3, U1, U3, U4, K1

10.

Mniejszości, ich położenie i wpływ na politykę państwową na przykładzie
wybranych państw Afryki.

W1, W3, U1, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej tematyczny na zadany temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza ogólna na temat sytuacji politycznej na świecie w XXI w.

Sylabusy
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Strategia państw obszaru śródziemnomorskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia strategiczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIStStS.280.5cd559f24369f.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

Zapoznanie z historią regionu śródziemnomorskiego w XX wieku oraz współczesnymi wyzwaniami stojącymi
przed państwami regionu, ze szczególnym uwzględnieniem roli politycznej Unii Europejskiej, Stanów
Zjednoczonych, Sojuszu Północnoatlantyckiego, Rosji, ChRL, znaczenia konﬂiktu bliskowschodniego, stosunku
państw arabskich i Afryki subsaharyjskiej do tego obszaru; wypracowanie umiejętności analitycznego myślenia
o procesach politycznych w regionie, umiejętność przyczynowo-skutkowego łączenia faktów historycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Potraﬁ scharakteryzować dynamikę procesów
integracyjnych, specyﬁkę ich treści, dokonywać ich
typologizacji ze względu na teoretyczne kryteria
podziału charakterystyczne dla teorii stosunków
międzynarodowych

SMI_K2_W02

zaliczenie pisemne

W2

Ma rozszerzoną wiedzę politologiczną o relacjach
między strukturami i podmiotami stosunków
międzynarodowych w skali regionalnej i globalnej.

SMI_K2_W03

zaliczenie pisemne

SMI_K2_U04

zaliczenie pisemne

SMI_K2_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ identyﬁkować istotę, rolę, znaczenie
i skuteczność instrumentów służących sterowaniu
globalnym i regionalnym środowiskiem
międzynarodowym na przykładzie transnarodowych
sieci, reżimów międzynarodowych i globalnego
zarządzania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest przygotowany do podjęcia kreatywnej wspólpracy
w grupie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
76

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Charakterystyka geograﬁczna i historyczna regionu;
Deﬁnicja regionu basenu Morza Śródziemnego. Klasyﬁkacja państw regionu;
Polityka państw regionu Morza Sródziemnego wobec Unii Europejskiej;
Polityka państw regionu wobec Stanów Zjednoczonych;
Polityka państw regionu wobec Rosji; Polityka państw regionu wobec ChRL;
Rola regionu śródziemnomorskiego w rozwiązaniu konﬂiktu na Bliskim Wschodzie;
Walka państw obszaru śródziemnomorskiego z terroryzmem;
Obecność państw regionu w międzynarodowych organizacjach;
Problem niekontrolowanego przepływu ludzi z krajów biednych do bogatych;
Morze Śródziemne w polityce NATO;

1.

W1, W2, U1, K1

Wpływ wydarzeń tzw. Wiosny Arabskiej na bezpieczeństwo międzynarodowe.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praca pisemna, dwa pytania otwrte, czas trwania 30 min. Standardowa
skala oceniania.

Wymagania wstępne i dodatkowe
• rozszerzona znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych • rozszerzona
znajomość zagadnień z zakresu historii i teorii stosunków międzynarodowych • biegła umiejętność interpretacji tekstów i
krytycznej dyskusji

Sylabusy
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Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.280.5cac67cc19f32.22

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
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

przekazanie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego funkcjonowania 4 podstawowych swobód gospodarczych
na rynku wewnętrznym UE, zasad opodatkowania VAT oraz tworzeniem i funkcjonowaniem podmiotów
gospodarczych w UE, zapoznanie studentów z aspektami prawnymi funkcjonowania wybranych polityk UE
ze szczególnym uwzględnieniem Wspólnej Polityki Handlowej

Efekty 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

istotę i zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego
UE

SMI_K2_W04,
SMI_K2_W06,
SMI_K2_W07

kazus, egzamin

W2

rolę instytucji prawno-ﬁnansowych w prawie UE dla
prowadzenia działalności gospodarczej na rynku
wewnętrznym UE

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W05,
SMI_K2_W06,
SMI_K2_W07

kazus, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpocząć pracę zawodową w podmiocie
gospodarczym działającym rynku wewnętrznym UE,

SMI_K2_U03,
kazus, egzamin pisemny
SMI_K2_U04,
/ ustny
SMI_K2_U06, SMI_K2_U07

U2

rozwiązywać samodzielnie problemy związane
z działalnością gospodarczą na rynku wewnętrznym
UE,dokonywać samodzielnej analizy sytuacji prawnej
i ﬁnansowej podmiotów gospodarczych
funkcjonujących w UE

SMI_K2_U03,
kazus, egzamin
SMI_K2_U04, SMI_K2_U06

U3

współuczestniczyć przy tworzeniu nowych pomiotów
gospodarczych zgodnie z prawem UE

SMI_K2_U03,
kazus, egzamin
SMI_K2_U04, SMI_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

współpracy w zespole krajowym i międzynarodowym
realizującym projekt z zakresu prawa gospodarczego
UE, udzielać podstawowych porad dotyczących 4
swobód gospodarczych na rynku wewnętrznym UE

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

kazus, egzamin pisemny
/ ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza orzecznictwa

10

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie ekspertyzy

10

rozwiązywanie kazusów

10

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Podstawowe deﬁnicje związane z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego UE.
2.Strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek, unia monetarna, pełna
integracja gospodarcza - wybrane aspekty prawne.
3.Swoboda przepływu osób w UE - zakres podmiotowy i przedmiotowy,
precedensowe orzecznictwo ETS/TSUE.
4.Swoboda przedsiębiorczości w UE.
5. Rodzaje i sposoby tworzenia podmiotów gospodarczych na rynku
wewnętrznym.
6.Problem wzajemnego uznawania dyplomów i kwaliﬁkacji zawodowych w UE.
7. Swoboda świadczenia usług w UE ze szczególnym uwzględnieniem tzw.
pracowników migrujących.
8. Swobodny przepływ towarów w UE.
9. Wspólna polityka Handlowa UE.
10. Swoboda przepływu kapitału i płatności w UE.
11. Zasady konkurencji w UE.
12.Problemy związane z pomocą publiczną dla przedsiębiorstw w UE.
13. Wybrane zagadnienia związane z opodatkowaniem bezpośrednim i pośrednim
(VAT) w UE.
14.Problemy ﬁnansowo-prawne związane z funkcjonowanie strefy euro.
15.Gospodarcze umowy UE z innymi podmiotami prawa międzynarodowego.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
kazus, egzamin pisemny / ustny, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
rozwiązanie kazus, egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony kurs podstawowy prawa UE ( poziom licencjacki ) oraz prawo międzynarodowe publiczne

Sylabusy
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Strategia w polityce Federacji Rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia strategiczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIStStS.280.5cd559f11e207.22

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami strategii polityki Federacji Rosyjskiej, a także
polityką zagraniczną i bezpieczeństwa tego państwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

uwarunkowania oraz najważniejsze czynniki
kształtujące strategię Federacji Rosyjskiej

SMI_K2_W02,
SMI_K2_W03

zaliczenie
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W2

geograﬁczne, ekonomiczne, doktrynalne
uwarunkowania strategii Federacji Rosyjskiej

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W05

zaliczenie

W3

zna i rozumie czynniki międzynarodowe kształtujące
strategię Federacji Rosyjskiej

SMI_K2_W05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie przygotować się do dyskusji dotyczącej
analizowanej w trakcie zajęć problematyki

SMI_K2_U04

zaliczenie

U2

we współdziałaniu z grupą przedstawić fragment
omawianej problematyki

SMI_K2_U02

zaliczenie

U3

analizować bieżące aspekty strategii Federacji
Rosyjskiej

SMI_K2_U04

zaliczenie

SMI_K2_K03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

opracowywania analiz dotyczących omawianej
problematyki

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie strategii; Proces rozpadu ZSRR i zmian systemowych w regionie;
Geograﬁczne uwarunkowania polityki militarnej FR; Ekonomiczne uwarunkowania
polityki militarnej FR; Doktrynalne uwarunkowania polityki militarnej FR; Siły
zbrojne Federacji Rosyjskiej – charakterystyka; Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej –
rola w polityce bezpieczeństwa narodowego; Perspektywy ewolucji polityki
militarnej FR; Stosunki bilateralne FR; Rola i znaczenie FR na arenie
międzynarodowej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,

Sylabusy
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wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie treści zajęć oraz zaleconej literatury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Komunikatywna znajomość języka rosyjskiego.

Sylabusy
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Turcja i region Bliskiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia globalne i regionalne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMISGRS.280.60555feaf346e.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 kursu jest pomoc słuchaczom w zrozumieniu dynamiki tureckiej polityki zagranicznej w XXI wieku. Celem
końcowym jest wzmocnienie w studentach analitycznego i krytycznego spojrzenia na idee, dyskursy, instytucje,
aktorów, interakcje i procesy w tureckiej polityce zagranicznej. Kurs rozpoczyna się skupieniem się na analizie
polityki zagranicznej i podstawach tureckiej polityki zagranicznej. W dalszej części przechodząc do regionalnego
wymiaru polityki zagranicznej Turcji wobec regionu Bliskiego Wschodu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Rozumie relacje między koncepcjami politycznymi,
a praktyczną strona ich realizacji w tureckiej polityce
zagranicznej

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ opisać i interpretować zjawiska kulturowe,
polityczne i ekonomiczne towarzyszące polityce Turcji
wobec regionu Bliskiego Wschodu

SMI_K2_U02, SMI_K2_U04 zaliczenie

U2

Analizuje przyczyny, przebieg i skutki głównych
wydarzeń, potraﬁ wskazać na ich ewentualne
uwarunkowania historyczne

SMI_K2_U01,
zaliczenie
SMI_K2_U02, SMI_K2_U04

U3

Dostrzega rolę, jaką pełni Turcja w regionalnym
systemie bezpieczeństwa

SMI_K2_U01, SMI_K2_U04 zaliczenie

U4

Potraﬁ analizować relacje Turcji w jej partnerami
na poziomie regionalnym i globalnym w oparciu
o konkurencyjne podejścia teorii stosunków
międzynarodowych

SMI_K2_U01,
zaliczenie
SMI_K2_U03, SMI_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny stanu własnej
wiedzy w zakresie tematyki poruszanej podczas kursu

SMI_K2_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie eseju

20

analiza problemu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Pierwsza część kursu ma na celu zaznajomienie studentów z uwarunkowaniami
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Turcji. Prowadzący zapozna słuchaczy z
koncepcjami tureckiej polityki zagranicznej, jak również historycznymi
uwarunowaniami polityki Turcji wobec regionu Bliskiego Wschodu, wpływającymi
na wyksztłcenie idei neoosmanizmu. Poruszone zostana także takie kwestie
problemowe jak: specyﬁczna rola armii w systemie politycznym Turcji oraz w
procesie decyzyjnym tureckiej polityki zagranicznej; nacjonalizm i tożsamość
turecka

2.

W drugiej częsci kursu słuchaczom przedstawione zostaną najważniejsze
wyzwania dla bezpieczeństwa oraz aktywnej polityki zagranicznej Turcji na Bliskim W1, U1, U2, U3, U4, K1
Wschodzie, w tym relacje z państwami regionu.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest złożenie eseju na uzgodniony z
prowadzącym temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa USA: strategia i implementacja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Studia strategiczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIStStS.280.60555e87bdcfb.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
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przygotowanie studenta do samodzielnej analizy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Stanów
Zjednoczonych zarówno na poziomie czynników kształtujących strategię tego państwa, jak i też sposób jej
wdrażania. Nacisk jest położony na uchwycenie nie tylko formalnych, ale także nieformalnych aspektów
analizowanych problemów. W zakresie rozwijanych umiejętności zajęcia koncentrują się na rozwijaniu zdolności
samodzielnego i krytycznego myślenia, w szczególności oddzielania faktów od polityki informacyjnej władz.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

kluczowe instytucje systemu politycznego USA
wpływające na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

zaliczenie ustne

W2

najważniejsze mechanizmy wpływu krajowcyh
uczestników systemu politycznego USA na politykę
zagraniczną i bezpieczeństwa

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać na jakim etapie kształtowania polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa USA jakie krajowe
podmioty wywierają wpływ

SMI_K2_U02, SMI_K2_U04 zaliczenie ustne, projekt

U2

pozyskiwać informacje informacje na temat
kształtowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
USA oraz oceniać ich znaczenie

SMI_K2_U01, SMI_K2_U02 zaliczenie ustne, projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności
do formułowania opinii na temat obecnego kształtu
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA

SMI_K2_K03

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie ekspertyzy

15

przygotowanie do egzaminu

45

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.

W pierwszej części zajęć student poznaje krajowych uczestników procesu
formułowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA, w tym prezydenta i jego
najbliższych współpracowników, Kongres USA i jego poszczególne organy,
administrację publiczną (np. Departament Stanu czy Obrony USA), opinię
W1, W2, U1, U2, K1
publiczną, media, think tanki oraz grupy interesu. W części drugiej omawiane są
poszczególne kierunki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA na poziomie
założeń strategicznych oraz implementacji (np. rywalizacja z wielkimi
mocarstwami oraz globalna wojna z terroryzmem).

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest udział w dyskusjach prowadzonych w
zaliczenie ustne, projekt trakcie zajęć, zrealizowanie krótkiego zespołowego zadania
analitycznego, a także zdanie ustnego zaliczenia.
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Międzynarodowe rynki ﬁnansowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
stosunki międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSMIS.280.5cd559ee5ef36.22

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
Ekonomia i ﬁnanse, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie istoty funkcjonowania i roli międzynarodowego rynku ﬁnansowego
we współczesnej gospodarce globalnej w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym, jak również zagrożeń płynących
z rynku ﬁnansowego dla bezpieczeństwa podmiotów życia gospodarczego.

Efekty 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 strukturę międzynarodowych rynków
ﬁnansowych oraz rozumie charakter relacji między
pomiotami rynkowymi.

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04

egzamin pisemny,
projekt

W2

Student zna przebieg ewolucji funkcjonowania rynków,
w szczególności jeśli chodzi o nowe podmioty
pojawiające się na rynku oraz trendy technologiczne

SMI_K2_W03,
SMI_K2_W04,
SMI_K2_W05

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wskazać i przedstawić rolę rynku
ﬁnansowego, przeanalizować determinanty rynkowe
oraz rolę konkretnych podmiotów rynkowych,
państwowych i pozapaństwowych

SMI_K2_U02,
egzamin pisemny,
SMI_K2_U03,
projekt
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05

U2

Student potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę
rozwoju międzynarodowego rynku ﬁnansowego
w odniesieniu do wartości społecznych i przyszłego
dobrobytu społeczno-gospodarczego oraz w sposób
jasny i przekonywujący przedstawić swoje stanowisko.

SMI_K2_U02,
egzamin pisemny,
SMI_K2_U04, SMI_K2_U05 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do spojrzenia w szerokiej
perspektywie na charakter i zjawiska występujące
na międzynarodowych rynkach ﬁnansowych, jest
skłonny to krytycznego myślenia i odważny
w wyrażaniu swoich opinii.

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K02, SMI_K2_K03

projekt

K2

Student jest gotowy do zaakceptowania różnorodności
sądów i opinii innych oraz potraﬁ pracować w zespole
kierując się potrzebą inkluzywności, szacunku, wkłądu
własnego i odpowiedzialności.

SMI_K2_K01,
SMI_K2_K03, SMI_K2_K04

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

I. Międzynarodowy rynek ﬁnansowy – wprowadzenie
a) system ﬁnansowy
b) uczestnicy rynku ﬁnansowego
c) rynki ﬁnansowe a wzrost gospodarczy
d) proces integracji rynków ﬁnansowych w skali międzynarodowej
e) bezpieczeństwo rynków ﬁnansowych

W1, U1, U2, K1, K2

2.

II. Podmioty międzynarodowego rynku ﬁnansowego
a) sektor bankowy
b) fundusze inwestycyjne
c) międzynarodowej organizacje ﬁnansowe

W1, U1, U2, K1, K2

3.

III. Międzynarodowy rynek ﬁnansowy - ujęcie przedmiotowe w podziale na
segmenty rynku:
a) walutowy
b) instrumentów dłużnych
c) kapitałowy
d) oraz globalne rynku towarów i usług

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

IV. Zarządzanie ryzykiem na rynkach ﬁnansowych
a) instrumenty pochodne
b) instrumenty ustrukturyzowane
c) instrumenty hybrydowe
d) sekurytyzacja
e) giełdy instrumentów pochodnych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

V. Kryzys ﬁnansowy 2008+
a) rosnące nierównowagi
b) przyczyny i przebieg kryzysu
c). interwencje rządowe na rynkach ﬁnansowych
d) nowa ideologia rynków ﬁnansowych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

VI. Nowe technologie na rynkach ﬁnansowych - ﬁnTECH

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

VII. Globalny rynek ﬁnansowy a rywalizacja międzynarodowa
a) konkurencja i konkurencyjność międzynarodowa
b) rynek ﬁnansowy jako oręż: wojny walutowe, sankcje ﬁnansowe

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aby uzyskać zaliczenie, student powinien otrzymać min 60%
punktów z ogólnej sumy za projekt i egzamin.
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