
KARTA PRZEDMIOTU 

• Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Międzynarodowe stosunki wojskowe
Nazwa przedmiotu w języku angielskim International Military Relations
Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina Nauki o polityce i administracji
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Jerzy Gryz

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 30 IV 3
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Posiadanie wiedzy z zakresu wojskowości w XX i XXI w.

• Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1- Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką  międzynarodowych stosunków 
wojskowych (MSW) w stosunkach międzynarodowych, zachodzących procesów, zagrożeń i wyzwań 
w wymiarze globalnym i regionalnym
C2 –  Ukazanie funkcjonowania  środowiska międzynarodowego w wymiarze militarnym
C3 -  Ukazanie ewolucji czynników militarnych w polityce zagranicznej państwa. Wyznaczniki pozycji
militarnej państwa. Wydatki wojskowe. Siły Zbrojne Polski.
C4 -   Ukazanie istniejących międzynarodowych  uregulowań prawnych w sferze MSW
C5 -  Uzyskanie przez studenta umiejętności analizy zjawisk w sferze MSW.

 



• Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 Zna procesy zachodzące w sferze międzynarodowych 

stosunków wojskowych
K_W01

W_02 Zna procesy w środowisku bezpieczeństwa militarnego K_W02
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Potrafi przeprowadzić analizę zjawisk w zakresie 
międzynarodowych stosunków wojskowych. Potrafi określić 
wpływ sił zbrojnych na politykę państwa.

K_U01

U_02 Potrafi ocenić  zagrożenia  i wyzwania w sferze bezpieczeństwa
militarnego

K_U06
K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Posiada potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy K_K01

• Opis przedmiotu/ treści programowe

• Regulacje ONZ w zakresie legalnego użycia siły militarnej.
• Procesy zachodzące we współczesnych stosunkach wojskowych, Zmiana charakteru 

wojny. Wpływ  technologii informacyjnych.
• Międzynarodowe porozumienia rozbrojeniowe.
• Determinanty siły militarnej państwa.
• Wojskowe instrumenty realizacji celów polityki zagranicznej państwa.
• Wydatki wojskowe.
• Przemysł zbrojeniowy i handel bronią.
• Współczesne konflikty zbrojne.
• Dyplomacja wojskowa.
• Sojusze wojskowe (NATO, OUoZB)
• Operacje pokojowe ONZ i operacje stabilizacyjne NATO.
• Zmiany  w siłach zbrojnych: USA, Federacji Rosyjskiej, Francji, Indii, ChRL, Szwecji i Polski
• Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej.

• Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol efektu Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 Wykład konwersatoryjny Egzamin Protokół
W_02 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie ustne Protokół

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Dyskusja, gra symulacyjna Zaliczenie ustne Protokół
U_02 Dyskusja gra symulacyjna Zaliczenie ustne Protokół

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Praca w grupach w różnych 

rolach
 Zaliczenie ustne Protokół



• Kryteria oceny, wagi…

Sposób sprawdzania efektów kształcenia:

- obecność na wykładzie – 25%

- ustne zaliczenie wykładu – 25%

- egzamin pisemny – 50 %

 

• Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 45

• Literatura

Literatura podstawowa
B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa 2010
Międzynarodowe stosunki polityczne , M. Pietraś – red. naukowa, Lublin2007 (Rozdział 16. I. 
Topolski, Kontrola i redukcja zbrojeń)
E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011 ( Rozdział 5. 
Bezpieczeństwo militarne państwa)
Literatura uzupełniająca
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