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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Stosunki Polityczne 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim International Political Relations 

Kierunek studiów  Bezpieczeństwo Narodowe 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o Polityce i Administracji 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   2 

konwersatorium 30 II 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1- Zapoznanie z istotą i ewolucją międzynarodowych stosunków politycznych 

C2- Poznanie podmiotów i przedmiotów międzynarodowych stosunków politycznych 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna specyfikę nauk o polityce i administracji oraz nauk o 
bezpieczeństwie, a także ich relacje do innych dyscyplin w 
ramach dziedziny nauk społecznych 

K_W01 

W_02 Rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa państwa 
zarówno w skali lokalnej, ogólnopaństwowej, jak i 
międzynarodowej 

K_W02 

W_…   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną do 
analizowania, diagnozowania, wyjaśniania oraz 
prognozowania kwestii szczegółowych odnoszących się do 
bezpieczeństwa narodowego 

K_U01 

U_02 Potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę i 
umiejętności związane z dziedziną nauk społecznych oraz 
rozumie potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia 
własnych kwalifikacji zawodowych 

K_U09 

U_….   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest gotów do dokonywania oceny i samooceny wiedzy we 
wskazanym zakresie 

K_K03 

K_02   

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Istota i ewolucja msp 
Czynniki msp 
Państwo 
Organizacje międzynarodowe 
Unia Europejska 
Służba dyplomatyczna i konsularna. Prawa człowieka. 
Bezpieczeństwo międzynarodowe 
Procesy globalizacji. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 konwersatorium Zaliczenie przedmiotu protokół 

W_02    

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu zaliczenie protokół 
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U_02    

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda projektu zaliczenie protokół 

K_02    

K_...    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

… Aktywność na zajęciach. 

Test na zakończenie - zaliczenie. 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Międzynarodowe Stosunki Polityczne, red. Marek Pietraś, UMCS Lublin 2006. 

Literatura uzupełniająca 

Piotr Ostaszewski, Międzynarodowe Stosunki Polityczne, KiW Warszawa 2010. 
Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych, red. Andrzej Gałganek i inni, 
PTSM Warszawa 2012. 

 

 


