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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Nauka o państwie, prawie i polityce
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Science about the state, law and politics
Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne
Dyscyplina Nauki o polityce i administracji
Język wykładowy Język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze

słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

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

Wymagania wstępne Ogólna wiedza na temat polityki.

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 - poznanie podstawowych pojęć z zakresu nauk o polityce. 
C2 - uzyskanie umiejętności analizy procesów politycznych. 
C3 - zrozumienie mechanizmów rozwoju współczesnego państwa, jego ustroju i funkcji.

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 specyfikę nauk o polityce i administracji, a K_W01
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także ich relacje do innych dyscyplin w ramach dziedziny nauk 
społecznych

W_02 Absolwent rozumie złożoność wiedzy z dziedziny nauk 
społecznych z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik i 
narzędzi badawczych

K_W03

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną 

do analizowania, diagnozowania, wyjaśniania oraz 
prognozowania kwestii szczegółowych odnoszących się do 
nauk i polityce i stosunków międzynarodowych

K_U01

U_02 Absolwent 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

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Absolwent jest gotów do myślenia oraz działania w sposób 

przedsiębiorczy oraz prospołeczny
K_K02

K_02 Absolwent jest gotów do dokonania oceny i samooceny 
wiedzy we wskazanym zakresie

K_K03

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Pojęcie polityki
2. Nauki o polityce – powstanie i rozwój dyscypliny; teorie i metody badawcze
3. Państwo i instytucje polityczne 
4. Prawo i konstytucje 
5. Typologie systemów politycznych
6. Partie i systemy partyjne
7. Grupy nacisków
8. Demokracja
9. Ideologie polityczne 
10. Polityka globalna

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; 

analiza tekstu; dyskusja; 
studium przypadku

Egzamin/zaliczenie Protokół

W_02 Wykład problemowy; 
analiza tekstu; dyskusja; 
studium przypadku

Egzamin/zaliczenie Protokół

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Analiza tekstu; dyskusja; 

studium przypadku
Egzamin/zaliczenie Protokół

U_02 Analiza tekstu; dyskusja; 
studium przypadku

Egzamin/zaliczenie Protokół

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
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K_01 Dyskusja Egzamin/zaliczenie Protokół
K_02 Dyskusja Egzamin/zaliczenie Protokół

VI. Kryteria oceny, wagi

Wykład: egzamin ustny (wykłady + literatura obowiązkowa), obecność na wykładach.

Ocena niedostateczna 
(W) - Student nie zna podstawowych, przedmiotowych pojęć i problemów 
(U) - Student nie potrafi prawidłowo wykorzystać wiedzy teoretycznej związanej z nauką o polityce. 

Ocena dostateczna 
(W) - Student zna wybrane pojęcia przedmiotowe i problemy 
(U) - Student potrafi częściowo wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z nauką o polityce. 

Ocena dobra 
(W) - Student zna większość terminów i problemów przedmiotowych 
(U) - Student w znacznym stopniu potrafi prawidłowo wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z 
nauką o polityce. 

Ocena bardzo dobra 
(W) - Student zna wszystkie wymagane przedmiotowe terminy i problemy 
(U) - Student potrafi prawidłowo wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z nauką o polityce. 

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
A. Heywood, Politologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca
D. Marsch, G. Stoker, Teorie i metody w naukach politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2006.
T. Żyro, Wstęp do politologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Publikacje wydawnictwa Wolters Kluwer Polska:
Encyklopedia politologii. Tom 1. Pojęcia, teorie i metody
Encyklopedia politologii. Tom 2. Instytucje i systemy polityczne
Encyklopedia politologii. Tom 4. Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata
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M. Żmigrodzki Marek, B. Dziemidok-Olszewska, Współczesne systemy polityczne, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2019.


