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KARTA PRZEDMIOTU

I.

Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Kierunek studiów
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie)
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne)
Dyscyplina
Język wykładowy

Etykieta dyplomatyczna
Diplomatic label
Prawo
Jednolite magisterskie
stacjonarne
Nauki prawne
Język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna

Dr Artur Lis

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)
wykład
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna
Wymagania wstępne

Liczba godzin
15

semestr
IX

Punkty ECTS
2

Ogólna znajomość historii protokołu dyplomatycznego i etykiety
dyplomatycznej, etapów rozwoju, znajomość obowiązujących zasad
współpracy międzynarodowej, zasad organizowania uroczystości,
spotkań, prowadzenia korespondencji, zachowań w różnych miejscach i
okolicznościach.

II. Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 - Zapoznanie z historią protokołu dyplomatycznego, ukazanie jego wartości i znaczenia w
codziennym życiu oraz przedstawienie poszczególnych sytuacji związanych z protokołem
dyplomatycznym, umiejętność zachowań i podejmowanie wielorakich działań stosownie do
protokołu
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol
W_01
W_02
W_...
U_01
U_02

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Opis efektu przedmiotowego
WIEDZA
Charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu dyplomacji
Zna główne uwarunkowania, instytucje i rodzaje działalności
dyplomatycznej
Potrafi rozpoznać i ocenić w/w w tekstach naukowych
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi przygotować w zarysie plan danej czynności z zakresu
dyplomacji np. wizyty oficjalnej
Potrafi prowadzić dyskusje oraz przygotować prezentację ustną
lub krótką prace pisemną na jeden z w/w tematów

K-WO1, K-WO2
K-WO3, K-WO4,
K-WO5, K-WO6
K-UO1, K-UO2,
K-UO3, K-UO4, K- UO6,
K-UO8, K-UO10

U_....
K_01
K_02
K_...

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Zna zasady etykiety dyplomatycznej

K-KO1

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe
1. Pojęcie etykiety dyplomatycznej, protokółu, ceremoniałów oraz savoir-vivre'u
2. Podstawowe zasady etykiety i protokółu dyplomatycznego
3. Ważniejsze aspekty etykiety dyplomatycznej w kontaktach z przedstawicielami obcych
państw
4. Wizyty oficjalne i inne przedstawicieli państw, zwłaszcza głowy państwa oraz dyplomatów i
okrętów wojennych
5. Przyjęcia dyplomatyczne oraz ich aspekty etykietalno-protokólarne i organizacyjne
6. Etykieta ubraniowa w dyplomacji
7. Aspekty etykietalno-protokólarne związane z rokowaniami dwustronnymi i dyplomacją
wielostronną
8. Etykieta flagowa
9. Etykieta orderowa
10. Etykieta żałobna
11. Etykieta w zakresie posługiwania się różnymi drukami grzecznościowymi w obrocie
dyplomatycznym
12. Etykieta w korespondencji dyplomatycznej oraz styl, formy i rodzaje tej korespondencji.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu
W_01
W_02

Metody dydaktyczne

Metody weryfikacji

Sposoby dokumentacji (lista

(lista wyboru)

(lista wyboru)

wyboru)

Wykład konwersacyjny
Praca z tekstem

WIEDZA
Egzamin / zaliczenie
Egzamin

protokół
protokół
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W_.
U_01
U_02
U_..
K_01
K_02
K_...

Dyskusja
esej

Praca w grupach

UMIEJĘTNOŚCI
zaliczenie
egzamin
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
zaliczenie

protokół
protokół

protokół

VI. Kryteria oceny,
Test końcowy lub samodzielna praca pisemna lub prezentacja (do 20 min) - 60%; frekwencja na
zajęciach 40%.
VII. Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem

Liczba godzin
15

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

10

VIII.

Literatura
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