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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Wstęp do nauki o stosunkach 
międzynarodowych

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction to international relations
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 7
konwersatorium
ćwiczenia 15 I
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Podstawowa znajomość polityki międzynarodowej.

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 - poznanie podstawowych pojęć z zakresu stosunków międzynarodowych. 
C2 - uzyskanie umiejętności analizy procesów międzynarodowych z punktu widzenia teoretycznego. 
C3 - zrozumienie mechanizmów rozwoju współczesnych stosunków międzynarodowych.
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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 posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk 

społecznych. 
K_W01

W_02 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania relacji 
międzynarodowych. 

K_W02

W_03 Absolwent posiada wiedzę nt. międzynarodowych stosunków 
politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych oraz w 
zakresie badań stosunków międzynarodowych.

K_W03
K_W04
K_W05

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną 

dot. stosunków międzynarodowych oraz prawidłowo oceniać 
zagrożenia w przestrzeni międzynarodowej, a także 
identyfikować ich przyczyny. 

K_U01

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Definicja, zakres i istota stosunków międzynarodowych. 
2. Stosunki międzynarodowe jako sfera aktywności społecznej. 
3. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa (nauka o stosunkach międzynarodowych) –
powstanie i rozwój. 
4. Uczestnicy stosunków międzynarodowych: 
- państwa; 
- narody; 
- organizacje międzynarodowe; 
- grupy transnarodowe; 
- grupy subpaństwowe; 
- jednostki (?). 
5. Wizje rzeczywistości międzynarodowej: 
- wizja realistyczna; 
- wizja liberalna; 
- wizja transnarodowa; 
- współczesne podejścia teoretyczne. 
6. Historia międzynarodowa 1900-2014. 
7. Polityka zagraniczna państwa. 
8. Organizacja Narodów Zjednoczonych: geneza, cele, organy, działalność. 
9. Metody pokojowego rozwiązywania sporów w ramach ONZ 
10. ONZ a zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego: 
(a) koncepcja bezpieczeństwa zbiorowego; 
(b) operacje pokojowe.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)
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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

W_03 Wykład konwencjonalny; 
analiza tekstu; dyskusja; 
studium przypadku

Egzamin/zaliczenie Protokół

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Analiza tekstu; dyskusja; 

studium przypadku
Egzamin/zaliczenie Protokół

VI. Kryteria oceny, wagi…

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

Ćwiczenia: wypełnianie wszystkich zadań określonych przez prowadzącego + obecność na zajęciach. 

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

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

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

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

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 45
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Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 45

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
1. R. Jackson, G. Sørensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki 
badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006. 
2. J. Baylis, S. Smith (red.), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków 
międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008: s. 108-191.
Literatura uzupełniająca
1. E. Cziomer, L. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2005. 
2. E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, 
Wydawnictwo UW, Warszawa 2006.
3. M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007. 


