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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Wstęp do dyplomacji

Kod ECTS

14.9.0056
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Filologiczny Rosjoznawstwo forma stacjonarne

moduł
specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, profesor uczelni
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia on-line, zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

1
Semestr 5:
15 godzin - udział w zajęciach,
10 godzin - praca własna studenta (studiowanie
literatury, przygotowanie do zaliczenia).
Razem: 25 godzin = 1 ECTS.

Termin realizacji przedmiotu

2024/2025 zimowy
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

kolokwium
Podstawowe kryteria oceny

Student  otrzymuje  zaliczenie  na  podstawie  wyników  kolokwium  pisemnego
(zagadnienia zgodne z treściami programowymi) – 100%.

Sposób weryfikacji założonych efektów uczenia się

zakładany efekt uczenia się kolokwium

 Wiedza

K_W08 X

K_W12 X

 Umiejętności

K_U04 X

K_U11 X

 Kompetencje społeczne

K_K07 X

K_K08 X

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak wymagań formalnych.
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B. Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.

Cele kształcenia

Celem wykładu jest zasygnalizowanie studentom podstawowych zagadnień związanych z działalnością dyplomatyczną oraz określenie elementów
protokołu dyplomatycznego.

Treści programowe

Główne pojęcia: stosunki międzynarodowe, polityka zagraniczna, dyplomacja, służba zagraniczna. Funkcje dyplomatyczne. Protokół dyplomatyczny:
pojęcie, historia, zadania, organizacja. Ceremoniał. Ceremonie oficjalne i państwowe. Przebieg i organizacja uroczystości publicznej. Etykieta. Misja
dyplomatyczna. Ambasador, szef misji  i  personel.  Precedencja. Zasady ustalania pierwszeństwa między państwami i  ich przedstawicielami.
Organizacje międzynarodowe i dyplomacja wielostronna. Korespondencja. Zasady i formy pisania listów. Tytulatura w korespondencji i w rozmowie.
Korespondencja dyplomatyczna. Wizytówki. Wizyty zagraniczne: organizacja i przebieg. Przyjęcia. Ubiory: typy strojów i zasady ich doboru.

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Warszawa 2010.•
Sibora J., Protokół dyplomatyczny i ceremoniał państwowy II RP, Warszawa 2011.•
Stempkowski R., Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP, Warszawa 2007.•

B. Literatura uzupełniająca:
Wybrane artykuły z czasopism „Sprawy Międzynarodowe”, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej”.•

Prowadzący każdorazowo uaktualnia obowiązujący zestaw literatury przedmiotu.
Kierunkowe efekty uczenia się

K_W08, K_W12
K_U04, K_U11
K_K07, K_K08

Wiedza

K_W08, K_W12
Student:

ma podstawową wiedzę z zakresu dyplomacji (K_W08),•
ma  uporządkowaną  wiedzę  z  zakresu  nauki  o  polityce  zorientowaną  na
zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności (K_W08),

•

zna  normy,  procedury  i  dobre  praktyki  wykorzystywane  w  działalności
dyplomatycznej (K_W12).

•

Umiejętności

K_U04, K_U11
Student:

umie samodzielnie i pod kierunkiem opiekuna naukowego zdobywać wiedzę i
rozwijać  swoje  umiejętności  badawcze,  korzystając  z  tradycyjnych  i
elektronicznych źródeł w języku polskim i rosyjskim (K_U04),

•

definiuje podstawowe zagadnienia właściwe dla nauk o polityce (K_U11).•
Kompetencje społeczne (postawy)

K_K07, K_K08
Student:

uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem
narodowym i kulturowym (K_K07),

•

ma  świadomość  znaczenia  refleksji  humanistycznej  dla  kształtowania  się
międzykulturowych więzi społecznych (K_K08).

•

Kontakt

urszula.patocka@ug.edu.pl
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