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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Najnowsza historia Polski 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Recent history of Poland 

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. Jacek Sawicki 
 

 

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 Podstawowa wiedza w zakresie historii Polski 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Przekazanie wiedzy dotyczącej najnowszej historii Polski oraz jej interakcji z kontekstem 
międzynarodowym 

C2. Posiadanie umiejętności oceny i analizy zjawisk politycznych, ewolucji polityki państwa na 
arenie międzynarodowej, wzajemnych oddziaływań i uwarunkowań. 

C3. Zrozumienie mechanizmów determinujących stosunki międzynarodowe. 
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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, a także ich relacje 
do innych dyscyplin w ramach dziedziny nauk społecznych 

K_W01 
 

W_02 Zna istotę oraz uwarunkowania stosunków 
międzynarodowych 

K_W02 

W_…   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną do analizowania, 
diagnozowania, wyjaśniania oraz prognozowania kwestii 
szczegółowych odnoszących się do stosunków 
międzynarodowych 

K_U01 

U_02 wykorzystując posiadaną wiedzę teoretyczną rozwiązywać 
problemy, prognozować działania oraz przewidywać ich skutki 
w zakresie stosunków międzynarodowych 

K_U03 

U_….   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz ich stosowania w 
zachowaniach mających na celu zapewnienie najwyższych 
standardów działania 

K_K01 

K_02   

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Polska w planach Stalina. Przejęcie przez komunistów władzy w Polsce. Stalinizm. Październik 1956 
r. i tzw. mała stabilizacja Gomułki. Czas konfrontacji: milenium-1966, marzec 1968, grudzień 1970. 
Dekada Gierka. Solidarność i upadek systemu. 

 

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 konwersatoryjny Egzamin/zaliczenie Protokół 

W_02    

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu Egzamin/zaliczenie Protokół 

U_02    

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Egzamin/zaliczenie Protokół 

K_02    

K_...    
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

1. Stopień umiejętności prawidłowego kojarzenia, wskazywania, nazywania oraz powiązywania 

procesów i zjawisk ze sfery teorii oraz praktyki stosunków międzynarodowych na przykładzie 

Polski. 

2. Obecność i aktywność na zajęciach. 
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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 

J. Eisler, Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa 1992. 

Literatura uzupełniająca 

1. A. Friszke, Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003. 
2. A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995 i następne. 
3. A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia 
Polski 1918-1989, Warszawa 2010 i następne. 

 

 


