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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Organizacje międzynarodowe 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim International Organizations  

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. Marcin Kosienkowski 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 III 5 

konwersatorium   

ćwiczenia 15  

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 - znajomość zagadnień z przedmiotu: wstęp do nauki o stosunkach 
międzynarodowych. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – Zapoznanie studentów genezą, ewolucją, specyfiką, strukturą i zasadami funkcjonowania 
organizacji międzynarodowych. 

C2 – Przedstawienie funkcjonowania wybranych organizacji międzynarodowych  

 

 

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 powstawania i K_W02 
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funkcjonowania organizacji międzynarodowych. 

W_02 Absolwent posiada wiedzę nt. działalności organizacji 
międzynarodowych. 

K_W03 

W_…   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną 
dot. organizacji międzynarodowych. 

K_U01 

U_02 Absolwent potrafi wykorzystywać oraz prawidłowo 
interpretować przepisy prawne dotyczące organizacji 
międzynarodowych. 

K_U05 

U_….   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i 
doskonalenia wiedzy, dotyczącej organizacji 
międzynarodowych. 

K_K04 

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

I. Organizacje międzynarodowe – zagadnienia wstępne 
1. Pojęcie i cechy specyficzne organizacji międzynarodowych 
2. Geneza i ewolucja organizacji międzynarodowych 
3. Typologia organizacji międzynarodowych 
4. Organizacje międzynarodowe – cechy ustroju (powstawanie i zakończenie istnienia, statuty, 
członkostwo, finansowanie). 
5. Podmiotowość organizacji międzynarodowych 
6. Funkcje organizacji międzynarodowych 
7. Struktura i decyzje organizacji międzynarodowych 
II. Charakterystyka wybranych organizacji międzynarodowych (ONZ, OBWE, NATO, Rada Europy) 
III. Polska w organizacjach międzynarodowych (ONZ, OBWE, Rada Europy). 
IV. Działalność organizacji międzynarodowych na przykładzie kampanii międzynarodowej na rzecz 
zwalczania somalijskiego piractwa morskiego. 

 

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 /  
Studium przypadku 

Egzamin / 
Prezentacja 

Protokół 

W_02 Wykład konwersatoryjny /  
Studium przypadku 

Egzamin / 
Prezentacja 

Protokół 

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Studium przypadku Egzamin / 
Prezentacja 

Protokół 

U_02 Studium przypadku Egzamin / 
Prezentacja 

Protokół 

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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K_01 Studium przypadku Prezentacja Protokół 

K_02    

K_...    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena w oparciu o egzamin pisemny (wykład) oraz o przedstawiona prezentację, aktywny udział w 

zajęciach i frekwencję (ćwiczenia). 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

45 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

105 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Menkes J., Wasilkowski A., Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2006. 
2. Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania – zasięg, red. T. Łoś-
Nowak, Wrocław 2009. 
3. Polska w stosunkach międzynarodowych, red. S. Bieleń, Warszawa 2007. 
 

Literatura uzupełniająca 

1. Kosienkowski M., Współpraca społeczności międzynarodowej z państwami de facto. Studium 
przypadków, Lublin 2018. 

 

 


