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Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Międzynarodowe stosunki polityczne

Kod zajęć BN-1-3,7,22-23

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 25.0 0 2.0

Suma 25.0 0 2.0

Poziom studiów studia pierwszego stopnia

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna za
program zajęć

dr Ryszard Lelito

Wymagania



(Kompetencje
wstępne)

Brak

Założenia i cele zajęć

Celem zajęć jest nabycie wiedzy przez studentów w obszarze polityki, w szczególności w
zakresie systemów politycznych i międzynarodowych stosunków politycznych

Zajęcia powinny wykształtować u studentów umiejętności umysłowe (myślenie logiczne)
w obszarze międzynarodowych stosunków politycznych

Uczestnictwo w zajęciach ma dać studentom zdolność wykorzystania nabytej wiedzy i
umiejętności w pracy zawodowej lub dalszej nauce

Prowadzący zajęcia dr Ryszard Lelito

Egzaminator/
Zaliczający dr Ryszard Lelito

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w
tym:

godz.:
30.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 25 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 3 0

Udział w egzaminie (godz.) 2 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
30.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 15 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 15 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z
jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)

godz.:
60.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

Odniesienia
do
kierunkowych

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 

Sposób
weryfikacji



efektów
uczenia się

efektów
uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1 Student definiuje i rozumie pojęcia związane z polityką i
stosunkami politycznym K_W06 P6S_WG,

P6S_WK_01 test
standaryzowany,
(W)

W2 Student zna i opisuje najważniejsze elementy teorii
polityki K_W06 P6S_WG,

P6S_WK_01

Umiejętności: student potrafi

U1
Student rozróżnia uczestników międzynarodowych
stosunków politycznych w myśl norm prawa
międzynarodowego

K_U10 P6S_UU

egzamin
pisemny (W),
dyskusja,
frekwencja na
zajęciach

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Student rozumie potrzebę pogłębiania swojej wiedzy i
ustawicznego kształcenia K_K01 P6S_KK_01

ocena
wypowiedzi
(treści i sposobu
jej
przedstawiania;)
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem elementów multimedialnych, prezentacja, dyskusja

Treści programowe
Wykłady

1. Wprowadzenie do wykładu. Podanie kryteriów dokonywania oceny osiągnięć studenta oraz uzyskania zaliczenia

zajęć

2. Miejsce stosunków politycznych w polityce

3. Międzynarodowe stosunki polityczne

4. Międzynarodowe stosunki polityczne cz. II - charakterystyka

5. Międzynarodowe stosunki polityczne cz. II - uczestnicy

6. Międzynarodowe stosunki polityczne cz. III - państwa i uczestnicy pozapaństwowi

7. Międzynarodowe stosunki polityczne cz. III - organizacje międzynarodowe

8. Międzynarodowe stosunki polityczne cz. III - pozostali uczestnicy pozapaństwowi



9. Bezpieczeństwo międzynarodowe

10. Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego

11. Charakterystyka konfliktów - teoria, źródła i przyczyny powstania

12. Klasyfikacja konfliktów

13 Konflikt zbrojny

Ćwiczenia
ćwiczenia
-----

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się
osiągniętych przez studenta

Ocena 3,0 – 55% poprawnych odpowiedzi na pytania sprawdzianu

Ocena 3,5 – 65% poprawnych odpowiedzi na pytania
sprawdzianu lub 55% i dobra ocena wypowiedzi

Ocena 4,0 – 75% poprawnych odpowiedzi na pytania
sprawdzianu lub 65% i dobra ocena wypowiedzi

Ocena 4,5 – 85% poprawnych odpowiedzi na pytania
sprawdzianu lub 75% i dobra ocena wypowiedzi

Ocena 5,0 – 90% poprawnych odpowiedzi na pytania
sprawdzianu lub 85% i dobra ocena wypowiedzi

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Zaliczenie zajęć jest wynikiem osiągnięcia
wymaganych efektów uczenia się

Na zaliczenie zajęć składa się obecność
oraz aktywność na zajęciach

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenie zajęć

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 A.Antoszewski, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006

2 E.Cziomer, Współczesne stosunki międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki polityczne w XXI wieku,
Kraków 2015

3 J.Knopek, Europejskie systemy polityczne, Warszawa 2016

4 E.Cziomer, Międzynarodowe stosunki polityczne, Kraków 2008

5 A.Ladner, Society, Covernment and Political System, Lausanue 2019

Wykaz literatury uzupełniającej



Lp. Pozycja

1 J.Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012

2 T.Erdem, A.Orki, The evolution of the classic military power approach in international relations, Izmir 2019

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----
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