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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Bezpieczeostwo Europy Wschodniej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Security of Eastern Europe 

Kierunek studiów  Bezpieczeostwo Narodowe 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia- licencjackie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o polityce i administracji, nauki o 
bezpieczeostwie 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Mgr Grzegorz Tutak 
 

 

Forma zajęd (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
3 konwersatorium 30 zimowy 

dwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Wiedza ogólna o najnowszej historii Europy oraz umiejętnośd pracy w 
grupie i z tekstem.  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - zapoznanie studenta z uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi , interesami i celami 
paostw regionu Europy Wschodniej, zwłaszcza po 1989 r.  
C2-  wypracowanie zdolności u studentów do analitycznego  i krytycznego myślenia na temat 
wymiarów bezpieczeostwa paostw wschodnioeuropejskich, formułowania samodzielnych opinii, 
sądów dotyczących  przedmiotowego zakresu 
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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 Charakteryzuje  bezpieczeostwo paostwa i regionu 
wielopłaszczyznowo 

K_W02 

W_02 Identyfikuje istotę i uwarunkowania bezpieczeostwa Europy 
Wschodniej 

K_W03 

W_03 Identyfikuje rodzaje instytucji w danych paostwach K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Rozpoznaje i wyjaśnia kwestie z zakresu bezpieczeostwa, z 
uwzględnieniem roli regionu  

K_U01 

U_02 Rozpoznaje  zagrożenia bezpieczeostwa narodowego, 
dostrzega  ich przyczyny 

K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wyraża aktywną postawę w procesie samokształcenia  K_K04 

K_02 Formułuje  własne opnie oraz potrafi je argumentowad 
kierując się zasadami etyki 

K_K01 
 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Treści przedmiotu obejmują kwestie związane z: 
1. Region Europy Wschodniej w ujęciu historycznym, geograficznym, cywilizacyjno- 

kulturowym oraz w perspektywie ewolucji samego pojęcia omawianego regionu 
2. Uwarunkowania sytuacji na obszarze poradzieckim ze szczególnym uwzględnieniem paostw 

Europy Wschodniej 
3. Integracja gospodarcza i polityczna paostw regionu 
4. System bezpieczeostwa Wspólnoty Niepodległych Paostw 
5. Bezpieczeostwo energetyczne paostw regionu 
6. Polityka Bezpieczeostwa Ukrainy 
7. Polityka Bezpieczeostwa Białorusi 
8. Polityka Bezpieczeostwa innych paostw Regionu 
9. Polityka zagraniczna  i bezpieczeostwa Federacji Rosyjskiej wobec paostw regionu 
10. Dziedzictwo mocarstwowe i imperialne w Federacji Rosyjskiej 
11. Konflikty na obszarze poradzieckim 
12. Konflikt we wschodniej Ukrainie i jego implikacje dla regionu Europy Wschodniej 

 

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 Praca z tekstem, 
prezentacje multimedialne 

Zaliczenie ustne Protokół 

W_02 Praca z tekstem, 
prezentacje multimedialne 

Zaliczenie ustne Protokół 

    

UMIEJĘTNOŚCI 
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U_01 Praca z tekstem, praca w 
grupach 

Zaliczenie ustne Protokół 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca w grupach Zaliczenie ustne Protokół 

K_02 Praca w grupach Zaliczenie ustne Protokół 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Warunkami zaliczenia są: 

- zaliczenie dwóch kolokwiów  

- systematyczne przygotowanie do zajęd 

- aktywnośd na zajęciach 

- przygotowanie referatu 

 

 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

A. Legucka, K. Malak (red.), Polityka zagraniczna i bezpieczeostwa na obszarze Wspólnoty 
Niepodległych Paostw, Warszawa 2008 
A. Bryc, Rosja w XXI wieku, Warszawa 2008 
T. Kapuśniak, Wspólnota Niepodległych Paostw: fragmegracja – bezpieczeostwo – konflikty 
etniczne, Lublin-Warszawa 2011 

 

Literatura uzupełniająca 

 S. Bieleo , Tożsamośd międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006 

 A. Szmulik, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeostwa, Warszawa 2011 

 Publikacje Ośrodka Studiów Wschodnich 

 

 


