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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych

Kod ECTS

14.0.4007
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Instytut Politologii
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Filologiczny Studia wschodnie forma stacjonarne

moduł
specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. dr hab. Jacek Tebinka; dr Przemysław Sieradzan
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: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

2
Semestr 1:
30 godzin - udział w zajęciach,
20 godzin - samodzielna praca studenta
(studiowanie literatury, przygotowanie do zaliczenia,
zaliczenie).
Razem: 50 godzin = 2 ECTS.

Termin realizacji przedmiotu

2022/2023 zimowy
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

zaliczenie ustne-
praca pisemna-

Podstawowe kryteria oceny

Student otrzymuje ocenę na podstawie:
zaliczenia ustnego – odpowiedź na dwa z trzech zadanych pytań – 60%,•

pracy pisemnej na temat wskazany przez prowadzącego – 40%.•
Sposób weryfikacji założonych efektów uczenia się
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zakładany efekt uczenia się Zaliczenie ustne Praca pisemna

 Wiedza

K_W01 X X

K_W09 X X

K_W11 X X

 Umiejętności

K_U08 X X

K_U09 X X

K_U10 X X

K_U12 X X

 Kompetencje społeczne

K_K06 X X

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak wymagań formalnych.

B. Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.

Cele kształcenia

Przekazanie podstaw wiedzy o stosunkach międzynarodowych we współczesnym świecie. W rezultacie student powinien opanować podstawową
terminologię z zakresu stosunków międzynarodowych, ich formy, czynniki je kształtujące oraz uczestników, a także zapoznać się z rolą Polski w
stosunkach międzynarodowych.

Treści programowe

Wprowadzenie  do  przedmiotu,  zdefiniowanie  podstawowych  pojęć.  Teorie  stosunków międzynarodowych.  Czynniki  kształtujące  stosunki
międzynarodowe. Uczestnicy stosunków międzynarodowych. Formy stosunków międzynarodowych. Polityka zagraniczna państwa. Problemy
bezpieczeństwa międzynarodowego. Organizacje międzynarodowe (ONZ i inne organizacje międzynarodowe). Międzynarodowa ochrona praw
człowieka. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Integracją gospodarcza: Unia Europejska oraz przykłady pozaeuropejskie. Problemy ochrony
środowiska w stosunkach międzynarodowych. Rola Polski we współczesnych stosunkach międzynarodowych (podwójny wymiar). Historyczny rozwój
stosunków międzynarodowych po zakończeniu zimnej wojny.
Prowadzący każdorazowo uaktualnia zakres tematyczny przedmiotu.

Wykaz literatury

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

Cziomer E., L. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Kraków 2000.•
Haliżak E., R. Kuźniar, Stosunki międzynarodowe – geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.•
Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teoria – systemy – uczestnicy, Wrocław 2006.•
Łoś-Nowak T., Współczesne stosunki międzynarodowe, Wrocław 2008.•

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Mingst K., Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006.•

B. Literatura uzupełniająca
Czaputowicz J., Teoria stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007.•

Jackson R., G. Sørensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków 2006.•
Prowadzący każdorazowo uaktualnia literaturę przedmiotu.

Kierunkowe efekty uczenia się

K_W01, K_W09, K_W11
K_U08, K_U09, K_U10, K_U12
K_K06

Wiedza

K_W01, K_W09, K_W11
Student:

ma  podstawową  wiedzę  o  miejscu  i  znaczeniu  subdyscyplin  naukowych
tworzących kierunek studia wschodnie, w tym wybranych dziedzin i dyscyplin
pokrewnych należących do obszaru nauk społecznych (K_W01),

•

ma  podstawową  wiedzę  o  specyfice  przedmiotowej  i  metodologicznej
subdyscyplin naukowych tworzących kierunek studia wschodnie, w tym dziedzin
i dyscyplin pokrewnych należących do obszaru nauk społecznych (K_W01),

•

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z  zakresu  wybranych zagadnień
związanych ze stosunkami międzynarodowymi (K_W09),

•
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zna  uwarunkowania  funkcjonowania  oraz  metodykę  wykonywania  zadań,
normy,  procedury  i  dobre  praktyki  stosowane  w  wybranych  instytucjach
działających w zakresie współpracy międzynarodowej (K_W11).

•

Umiejętności

K_U08, K_U09, K_U10, K_U12
Student:

potrafi  rozpoznawać  procesy  i  bariery  w  komunikacji  międzykulturowej
(K_U08),

•

posiada  umiejętność  merytorycznego  argumentowania  z  wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków (K_U09),

•

definiuje,  objaśnia  i  stosuje  poprawnie  w  mowie  i  w  piśmie  podstawowe
zagadnienia właściwe dla nauk o polityce (K_U10),

•

prezentuje  efekty  swojej  pracy  w  przejrzystej,  usystematyzowanej  i
przemyślanej formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i
technik, dostosowanych do odpowiedniej dziedziny nauk (K_U12).

•

Kompetencje społeczne (postawy)

K_K06
Student:

uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem
narodowym i kulturowym (K_K06),

•

ma gotowość do działań na rzecz integracji kultur (K_K06).•
 

Kontakt

jacek.tebinka@ug.edu.pl
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