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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe
Nazwa przedmiotu Państwa i narody w Europie
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Countries and nations in Europe
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. Andrzej Gil

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze

słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład
3konwersatorium 30 IV

ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia 
dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne - Znajomość podstaw geografii politycznej Europy 
- Znajomość podstaw historii Europy 
- Umiejętność analizy tekstu źródłowego

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 
C1: Poznanie współczesnej struktury państw i narodów w Europie
C2: Poznanie procesów historycznych związanych z konstruowaniem współczesnego 
rozmieszczenia państw i narodów w Europie
C3: Poznanie teorii naukowych powiązanych z problematyką zajęć
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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 definiuje istotę oraz uwarunkowania relacji 

międzynarodowych pomiędzy narodami Europy
KW_02

W_02 Absolwent posiada wiedzę nt. międzynarodowych 
stosunków politycznych, ekonomicznych, społecznych, 
kulturowych w Europie

KW_03

W_03 Absolwent posiada wiedzę nt. zmian ustroju państw, 
systemów politycznych w Europie

KW_06

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Absolwent analizuje problematykę związaną z relacjami 

narodów w Europie
KU_01

U_02 Absolwent dostrzega zagadnienia związane z administracją
państwową w analizowanym obszarze

KU_03

U_03 Absolwent diagnozuje problemy związane z tematyką 
przedmiotu

KU_04

KOMPETENCJE
SPOŁECZNE

K_01 Absolwent jest świadomy pracy zespołowej KK_02
K_02 Absolwent jest przygotowany do edukacji przez całe życie KK_04
K_03 Absolwent jest świadomy konieczności uwzględnienia 

zasad etycznych
KK_06

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe
- Wprowadzenie w problematykę, podstawowe teorie i pojęcia 
- Indywidualna i zespołowa praca własna studentów wokół problematyki genezy i migracji 
narodów europejskich, historycznych uwarunkowań powstania narodów i państw w Europie, 
procesów powiązanych z tworzeniem się współczesnej siatki państw i narodów naszego kon-
tynentu, problemu tzw. państw i narodów zanikłych, procesów wpływających na aktualny 
obraz geopolityczny Europy

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, wykład proble-

mowy, wykład konwer-
satoryjny

Zaliczenie Protokół

W_02 Analiza przypadków, 
analiza tekstu

Zaliczenie Protokół

W_… Prezentacja, Zaliczenie Protokół
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Praca z tekstem Zaliczenie Protokół
U_02 Dyskusja Zaliczenie Protokół
U_…. Praca zespołowa Zaliczenie Protokół
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KOMPETENCJE
SPOŁECZNE

K_01 Praca w zespole Zaliczenie Protokół

VI. Kryteria oceny, uwagi
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VII. Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta Liczba godzin 90
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60

VIII. Literatura
Literatura
B. Zientara, Świt narodów europejskich. Powstawanie świadomości narodowej na obszarze 
Europy pokarolińskiej, Warszawa 1985 
J. Strzelczyk, Zapomniane narody Europy, Poznań 2015 
E. Hobsbawm, Narody i nacjonalizm po 1780 roku, Warszawa 2010 
Współczesna Europa w procesie zmian: wybrane problemy, red. J. Polakowska-Kujawa, 
Warszawa 2006


