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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Stosunki transatlantyckie w XX i XXI wieku
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Transatlantic relations in the 20th and 21st 

centuries
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 III
konwersatorium
ćwiczenia 15 III
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Znajomość polityki międzynarodowej oraz pojęć z zakresu stosunków 
międzynarodowych.

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 - poznanie uwarunkowań rozwoju stosunków transatlantyckich w okresie pozimnowojennym. 
C2 - uzyskanie umiejętności analizy relacji transatlantyckich z punktu widzenia teoretycznego. 
C3 - zrozumienie znaczenia partnerstwa transatlantyckiego dla kształtowania się porządku 
międzynarodowego w okresie pozimnowojennym. 
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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.

K_W05

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną 

dot. stosunków międzynarodowych. 
K_U01

U_02 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z 
nauką o stosunkach międzynarodowych. 

K_U03

U_03 Absolwent potrafi prawidłowo oceniać zagrożenia w przestrzeni
międzynarodowej, a także identyfikować ich przyczyny.

K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01  Absolwent potrafi dokonać oceny i samooceny wiedzy we 

wskazanym zakresie.
K_K03

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Stosunki transatlantyckie w perspektywie teoretycznej 
2. Rola instytucji w stosunkach transatlantyckich 
3. Unia Europejska jako partner Stanów Zjednoczonych 
4. Transformacja polityki zagranicznej USA 
5. Strategie międzynarodowe: unilateralizm – multilateralizm 
6. Zainicjowanie i rozwój stosunków transatlantyckich w okresie zimnej wojny 
 (a) 1945-1950: powstanie Sojuszu Atlantyckiego 
 (b) lata 50.: początki integracji europejskiej, powstanie Unii Zachodnioeuropejskiej 
 (c) lata 60.: przeciwstawne koncepcje współpracy transatlantyckiej – John F. Kennedy, Charles de 
Gaulle 
 (d) lata 70.: odprężenie w stosunkach Wschód-Zachód 
 (e) lata 80.: nowa zimna wojna i jej znaczenie dla relacji transatlantyckich 
7. Stosunki transatlantyckie po zakończeniu zimnej wojny 
 (a) redefinicja celów NATO 
 (b) rozwój integracji w ramach Unii Europejskiej; relacje Unia Europejska – USA 
 (c) partnerstwo transatlantyckie w XXI wieku

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; Egzamin/zaliczenie Protokół
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analiza tekstu; dyskusja; 
studium przypadku

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

U_02 Analiza tekstu; dyskusja; 
studium przypadku

Egzamin/zaliczenie Protokół

U_03 Analiza tekstu; dyskusja; 
studium przypadku

Egzamin/zaliczenie Protokół

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Dyskusja 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. 
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 45

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 45

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
A. Podraza, Początki transatlantyckiego partnerstwa bezpieczeństwa: wybuch zimnej wojny i 
powstanie Sojuszu Atlantyckiego, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 2 (65), 2019, s. 65-101.
A. Podraza, Instytucjonalne dylematy transatlantyckich stosunków bezpieczeństwa: Unia Europejska 
partnerem Stanów Zjednoczonych czy prymat NATO?, „Rocznik Integracji Europejskiej“, tom 11, 
2017, s. 9-25.
J. M. Fiszer, P. Olszewski, B. Piskorska, A. Podraza (red.), Współpraca transatlantycka. Aspekty 
polityczne, ekonomiczne i społeczne, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 
Warszawa 2014, s. 33-68, s. 85-106, s. 135-151, s. 167-184. 
S. Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 187-211. 
J. Baylis, S. Smith (red.), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków 
międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 157-191. 
R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwo Akademickie i 
Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 43-61, s. 147-166, s. 263-296.
Literatura uzupełniająca
A. Podraza (red.), Transatlantic or European perspective of world affairs: NATO and the European 
Union towards problems of international security in the 21st century, Universidad de Alcala, Alcala 
de Henares – Madrid 2018.
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