
KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe
Nazwa przedmiotu Geografia polityczna i demografia
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Political geography and demography
Kierunek studiów Stosunki Międzynarodowe
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

Dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze

słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 30 I 6
konwersatorium
ćwiczenia 15 I
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia 
dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne W1: Znajomość geografii świata 
W2: Znajomość współczesnej sytuacji polityczno-społecznej świata 
W3: Znajomość historii świata XIX-XXI wieku

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 
C1: Poznanie, czym jest geografia polityczna i demografia i jakie są między nimi 
zależności
C2: Poznanie współczesnej sytuacji geopolitycznej i demograficznej świata
C3: Zdobycie umiejętności analizy zagrożeń geopolitycznych i demograficznych



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

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do

efektu
kierunkowego

WIEDZA
W_01 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania relacji 

międzynarodowych i procesów demograficznych
K_W03
K_W07

W_02 Absolwent posiada wiedzę nt. międzynarodowych 
stosunków politycznych i gospodarczych

K_W03
K_W07

W_03 Absolwent posiada podstawową wiedzę nt. procesów 
globalizacji z uwzględnieniem kontekstu politycznego i 
demograficznego

K_W03
K_W07

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę 

teoretyczną dot. stosunków międzynarodowych w zakresie 
geografii i demografii

K_U01

U_02 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną 
związaną z kwestiami geografii politycznej i demografii 
jako elementu nauk o polityce

K_U01

U_03 Absolwent potrafi prawidłowo oceniać współczesne 
procesy w przestrzeni międzynarodowej, a także 
identyfikować ich przyczyny

K_U01

KOMPETENCJE
SPOŁECZNE

K_01 - -

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe
- Zakres i założenia metodologiczne geografii politycznej, uwarunkowania i kierunki 
rozwoju, zależności od innych nauk 
- Zależności środowiska geograficznego od zjawisk społecznych (polityka, ekonomia, 
demografia) 
- Geopolityka – charakterystyka ogólna, zakres oraz zróżnicowanie teoretyczne 
- Geopolityka a geografia polityczna – wzajemne zależności i różnice 
- Zależności między procesami i zjawiskami politycznymi a geografią 
- Podstawowe pojęcia geopolityczne (państwo, terytorium, granica) 
- Świat w okresie kolonializmu 
- Geopolityka świata – wybrane przykłady 
- Problemy współczesnej globalizacji polityki 
- Demografia: zakres, pojęcia podstawowe, metodologia 
- Współczesne procesy demograficzne

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 Wykład konwencjonalny Egzamin ustny / zaliczenie

pisemne
Protokół



W_02 Wykład konwersatoryjny Egzamin ustny / zaliczenie
pisemne

Protokół

W_03 Wykład problemowy Egzamin ustny / zaliczenie
pisemne

Protokół

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Praca z tekstem Egzamin ustny / zaliczenie

pisemne
Protokół

U_02 Dyskusja Egzamin ustny / zaliczenie
pisemne

Protokół

U_03 Praca zespołowa Egzamin ustny / zaliczenie
pisemne

Protokół

KOMPETENCJE
SPOŁECZNE

K_01 - - -

VI. Kryteria oceny, wagi…
-



VII. Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 45

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta Przygotowanie do egzaminu: 40
Przygotowanie do zaliczenia: 30
Przygotowanie do ćwiczeń: 25
Praca własna: 40

VIII. Literatura
Literatura podstawowa
S. Otok, Geografia polityczna, Warszawa 2005
M. Okólski, Demografia, Warszawa 2004
Literatura uzupełniająca
L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999 
L. Antonowicz, Państwa i terytoria, Warszawa 1988




