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KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo w rejonie Morza Śródziemnego 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Security in the Mediterranean 

Kierunek studiów  Bezpieczeństwo narodowe 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Historia 

Język wykładowy j. polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  
Dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
        2 konwersatorium        15          III 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne 1. Ogólna wiedza dotycząca historii państw Basenu Morza 
Śródziemnego. 

2. Znajomość podstawowej terminologii historycznej i terminologii 
dotyczącej problematyki bezpieczeństwa. 

3. Znajomość mapy politycznej świata. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1.Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą przeszłości państw rejonu Morza 
Śródziemnego. 
2. Zaznajomienie z terminologią historyczną i geopolityczną przedmiotu. 
3. Uczenie samodzielnych wypowiedzi, dyskusji i przygotowania prezentacji. 

 

 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii państw rejonu 
Morza Śródziemnego. 

K-W01 
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W_02 Zna terminologię historyczną i geopolityczną przedmiotu. K-W02 

W-03 Ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii z innymi 
dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych ( 
historia, filologia, nauki o kulturze i religii) 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Przygotowuje prace pisemne i ustne dotyczące historii państw 
rejonu Morza Śródziemnego, posługując się właściwą 
terminologią 

K-U04 

U_02 Rozpoznaje najważniejsze procesy i wydarzenia na mapie 
politycznej Śródziemnomorza sytuując je we właściwym 
kontekście historycznym i geopolitycznym. 

K-U03 

U_….   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Korzysta z wytworów związanych z historią państw rejonu 
Morza Śródziemnego oraz potrafi je popularyzować 

K-K05 

K_02 Jest przygotowany do organizowania wydarzeń o charakterze 
naukowym i kulturalnym 

K-K04 

K_...   

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

 Mapa polityczna państw rejonu Morza Śródziemnego. 
Europejskie potęgi rejonu Morza Śródziemnego i ich oddziaływanie polityczne, gospodarcze i 
kulturowe na region. 
Turcja i kraje Magrebu. 
Izrael i konflikty izraelsko-arabskie. 
Zagrożenie terrorystyczne w rejonie Morza Śródziemnego. 
Statystyka demograficzna rejonu i wnioski wynikające z jej analiz. 
Polityka zagraniczna mocarstw światowych wobec zagrożeń w Basenie Morza Śródziemnego. 
Przemiany społeczno-gospodarcze w Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie i ich wpływ na stan 
bezpieczeństwa regionu. 
 

 
V. Metody realizacji weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Konwersacja z elementami 
wykładu 

Kolokwium Wydruk/plik 

W_02  Analiza monografii i 
syntez związanych z 
historią państw rejonu 
Morza Śródziemnego 

Referat Wydruk/plik 

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda projektu Prezentacja Karta oceny prezentacji 

U_02    

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Karta obserwacji 

K_02    

K_...    
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VI. Kryteria oceny, wagi… 
Ocena niedostateczna: 
Student nie posiada żadnej wiedzy na temat historii państw rejonu M. Śródziemnego i nie 
potrafi przedstawić najważniejszych zjawisk i problemów geopolitycznych regionu. 
Nie przejawia aktywności w realizacji zadań i nie realizuje prac zadanych do 
samodzielnego przygotowania. 
Ocena dostateczna: 
Student posiada ograniczoną wiedzę w zakresie historii państw rejonu Morza 
Śródziemnego. Rozpoznaje najważniejsze procesy i identyfikuje główne postaci, rozumie 
w stopniu podstawowym znaczenie geopolityczne najważniejszych państw regionu. 
Ocena dobra: 
Student posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą państw rejonu Morza Śródziemnego, 
Rozpoznaje najważniejsze zjawiska, problemy i potrafi dokonać trafnej analizy  kierunków 
przemian społeczno- politycznych w regionie. 
Ocena bardzo dobra: 
Student posiada szeroką wiedzę na temat państw rejonu Morza Śródziemnego, ich 
historii i znaczenia na mapie geopolitycznej świata. W sposób krytyczny potrafi dokonać 
oceny przemian społeczno-politycznych i gospodarczych oraz ich skutków bezpośrednich 
i pośrednich.  

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 20 

 
VIII. Literatura 

IX. Literatura podstawowa 

J.Carpentier,F. Lebrun, Historia świata śródziemnomorskiego,Wrocław 2003. 
P. Blesa, Aspectos de la Seguridad y Defensa en el Mediterraneo, Cartagena 2004. 
O. Halecki, Historia Europy, jej granice i podziały, Lublin 2002. 
P. Johnson, Historia świata od 1917 roku, Londyn 1992. 
J.Tyszkiewicz, E. Czapiewski, Historia powszechna – wiek XX. Warszawa 2011. 
 

Literatura uzupełniająca 

T. Miłkowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Wrocław 1998. 
D. Kołodziejczyk, Turcja, Warszawa 2011. 
J. Baszkiewicz, Francja, Warszawa 1997. 
A.M. Brzeziński, Grecja, Warszawa 2002. 
A.L. Sejjid Marsat, Egipt, Warszawa 2007. 
G. Procacci, Historia Włochów, Warszawa 1987. 
R. Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008. 
T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008. 
J.S. Nye jr, Konflikty międzynarodowe, Warszawa 2009. 
P. Kennedy, Mocarstwa świata, Warszawa 1994.s 

 
 


