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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Współczesne systemy polityczne 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim The Contemporary Political Systems 

Kierunek studiów  Stosunki Międzynarodowe 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o polityce i administracji 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Jacek Wołoszyn 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

Wykład 30 II 5 

 

Wymagania wstępne W1 – Ogólna wiedza z zakresu współczesnych systemów politycznych 
W2  - Zainteresowanie przedmiotem 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – Głównym celem zajęć jest zapoznanie absolwentów z istotą współczesnych systemów 
politycznych, zarówno w pespektywie teoretycznej, jak i empirycznej 

C2 – Istotnym celem jest zapoznanie absolwentów z ewolucją współczesnych systemów oraz ich 
typologią  

C3 – Absolwent potrafi stosować ujęcia teoretyczne do opisu współczesnych systemów 
politycznych 

C4 – Absolwent potrafi rozpoznać i opisać różne typy systemów politycznych współczesnych 
państw 
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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 Absolwent zna i rozumie interdyscyplinarny charakter nauk o 
polityce w odniesieniu do funkcjonowania współczesnych 
systemów politycznych  

K_W01 

W_02 Absolwent zna i rozumie podstawowe teoretyczne ujęcia 
systemów politycznych 

K_W03 

W_03 Absolwent zna i rozumie teorię i praktykę w zakresie 
funkcjonowania współczesnych systemów politycznych oraz 
instytucji społecznych i politycznych je tworzących  

K_W04 

W_04 Absolwent zna i rozumie złożony charakter systemu 
politycznego Europejskiej 

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent  potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną 
do analizowania, diagnozowania, wyjaśniania oraz 
prognozowania kwestii szczegółowych odnoszących się do 
współczesnych systemów politycznych 

K_U01 

U_02 Absolwent, wykorzystując posiadaną wiedzę teoretyczną, 
potrafi rozwiązywać problemy, prognozować działania oraz 
przewidywać ich skutki w zakresie funkcjonowania 
współczesnych systemów politycznych 

K_U03 

U_03 Absolwent potrafi pozyskiwać, przechowywać oraz 
przetwarzać informacje  

K_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

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

K_K01 

K_02 Absolwent jest gotów do dokonania oceny oraz samooceny 
wiedzy oraz umiejętności w zakresie ochrony własności 
intelektualnej 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Podstawowe pojęcia (polityka, państwo, władza polityczna, ustrój, system polityczny, 
reżim polityczny) 

2. Teoretyczne ujęcie systemów politycznych (ujęcie instytucjonalne, cybernetyczne, 
behawioralne i funkcjonalne) 

3. System polityczny, jego funkcje oraz podsystemy 
4. Typologia współczesnych systemów politycznych (kryteria podziału, klasyczna typologia 

Arystotelesa, typy systemów politycznych i ich omówienie na przykładzie współczesnych 
państw) 

5. Zasady konstytucyjne współczesnych państw i funkcjonowanie ich instytucji politycznych 
(demokratyczne państwo prawa, trójpodział władzy, suwerenność, powszechność, 
zasada reprezentacji, systemy wyborcze, partyjne) 

6. System polityczny Unii Europejskiej 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 
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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 Egzamin Protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład konwersatoryjny  Egzamin Protokół 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykład konwersatoryjny Egzamin Protokół 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

… 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

120 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

- Współczesne systemy polityczne, red. M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska, Warszawa 2013 
- A Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006 
- B. Jagusiak, Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski, Warszawa 2011 

Literatura uzupełniająca 

- Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, 
Warszawa 2007 
- Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2010 

 

 


