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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Współczesne systemy polityczne 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Modern Political Systems 

Kierunek studiów  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne prowadzone zdalnie (wykład) oraz 
stacjonarnie (ćwiczenia) 

Dyscyplina Nauki o polityce 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Joanna Szegda 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 I 4 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 I 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych systemów 

politycznych 

C2 - Przekazanie wiedzy nt. uwarunkowań kształtowania polityki współczesnych państw 

C3 - Ukierunkowanie na potrzebę samodzielnego, krytycznego analizowania zjawisk w obszarze 
współczesnych systemów politycznych 
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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 

K_W05 

Podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i społeczne 
uwarunkowania komunikacji społecznej oraz różnych rodzajów 
działalności zawodowej związanej z dziennikarstwem i działalnością 
promocyjno-reklamową, w tym podstawowe pojęcia i zasady z 
zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego 

P6U_W2 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
Właściwie dobierać źródła informacji, samodzielnie docierać do 
źródeł informacji, selekcjonować informacje ze względu na ich 
przydatność do określonego celu teoretycznego lub praktycznego 

P6U_U1 

K_U04 

Wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną do opisu wybranych 
zjawisk i procesów społecznych, politycznych, gospodarczych, 
kulturowych, prawnych będących w zainteresowaniu dziennikarstwa 
i komunikowania społecznego 

P6U_U1 

K_U06 
Brać udział w debacie, przedstawiać i uzasadniać własne stanowisko, 
przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o 
nich 

P6U_U3 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, 
formułowania i uzasadniania własnych ocen 

P6U_K2 

K_K02 
Wykorzystywania mediów jako źródła informacji o życiu społecznym 
i kulturze oraz jako narzędzia oddziaływania na procesy społeczne i 
kulturowe służącemu dobru wspólnemu i interesom publicznym 

P6U_K2 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Współczesna demokracja: pojęcie, rodzaje, demokracja a totalitaryzm i autorytaryzm, 
demokracja liberalna, rola środków masowego przekazu. 
2. Władza państwowa: 
 - ustawodawcza, parlament, funkcje, 
- wykonawcza, funkcje, systemy władzy: prezydencki, półprezydencki, parlamentarno-
gabinetowy, 
- sądownicza, funkcje, pojęcie prawa, podział władzy sądowniczej, 
6. Systemy partyjne: pojęcie partii politycznej, funkcje, rodzaje, klasyfikacje. 
7. Systemy wyborcze: ordynacja proporcjonalna, ordynacja większościowa, wpływ systemu 
wyborczego na system partyjny. 
8. Grupy nacisku: pojęcie grupy nacisku, grupa nacisku a lobbing, typologie grup nacisku, funkcje 
grup nacisku. 
9. Wybrane systemy polityczne świata: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, 
Szwajcaria, Polska, Unia Europejska. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

K_W01 Wykład konwencjonalny Egzamin pisemny Oceniony egzamin 
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Dyskusja Obserwacja Raport z obserwacji 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Metoda projektu 
Wykład konwencjonalny 
 

Przygotowanie i 
zaprezentowanie projektu 
Egzamin pisemny 

Oceniony projekt 
 
Oceniony egzamin 

K_U04 Metoda projektu 
Wykład konwencjonalny 
 

Przygotowanie i 
zaprezentowanie projektu 
Egzamin pisemny 

Oceniony projekt 
 
Oceniony egzamin 

K_U06 Metoda projektu 
 
Wykład konwencjonalny 

Przygotowanie i 
zaprezentowanie projektu 
Egzamin pisemny 

Oceniony projekt 
 
Oceniony egzamin 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Dyskusja Obserwacja Raport z obserwacji 

K_K02 Dyskusja Obserwacja Raport z obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Systematyczna obecność na zajęciach 
Zaliczenie lektur 
Udział w wydarzeniach (konferencje, seminaria) związanych z tematyką zajęć. 
 
Egzamin w formie pisemnej 
Zaliczenie ćwiczeń 
 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

45 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Marek Żmigrodzki, Bożena Dziemidok-Olszewska, (red.), Współczesne systemy polityczne, 
Warszawa 2013. 
Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006. 
Marek Migalski, Waldemar Wojtasik, Marek Mazur, Polski system partyjny, Warszawa 2006. 
Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Systemy polityczne wybranych państw, Warszawa 2004. 

Literatura uzupełniająca 

Artykuły z czasopism 

 

 


