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KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS) 
 
I.  Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 
 

1. Jednostka prowadząca kierunek 
studiów 

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii 
2. Nazwa kierunku studiów Stosunki międzynarodowe 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa zajęć 
Analiza sytuacji międzynarodowej w Europie i Ameryce 
 
 
 
 
Analza sytuacji miedAnaliza sytuacji\międzynarodowej 
w Europie i na Swiecie  Swiecie sŹXSŚŹźś 

7. Kod zajęć K 09 

8. Poziom/kategoria zajęć Zajęcia kierunkowe  

9. Status zajęć Obowiązkowy 

10. Usytuowanie zajęć w 
harmonogramie realizacji zajęć Semestr III 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 3 

13. Koordynator zajęć Dr Paulina Szeląg  
14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć  
 
2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu 
studiów 

Wykład 
W 

Ćwiczenia 
C 

Konwersatorium 
K 

Laboratorium 
L 

Projekt 
P 

Praktyka 
PZ 

Inne 

- 30 - - - - - 
 
3. Cele zajęć 
 
C 1 - student nabywa wiedzę z zakresu sytuacji międzynarodowej w Europie i Ameryce oraz 
relacji państwowych i niepaństwowych podmiotów stosunków międzynarodowych 
zlokalizowanych na terenie Europy oraz obu Ameryk; 
 
C 2 - student potrafi opisać i zrealizować główne etapy prakseologicznej analizy rozwoju 
sytuacji międzynarodowej w Europie i Ameryce oraz prawidłowo zinterpretować otrzymane 
wyniki;  
C 3 - student zdobywa umiejętności przygotowywania projektów dotyczących politycznej i 
gospodarczej sytuacji w państwach Europy oraz Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. 
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4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 
 
Podstawowa znajomość historii XIX i XX wieku i wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza zagadnień 
z zakresu struktur społecznych i funkcjonowania społeczeństwa. 
Umiejętność pozyskiwania danych ze wskazanych portali internetowych i ich wstępnej analizy.  
 
 
5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się 
 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć 

Odniesienie 
do kierunkowych 

efektów uczenia się - 
identyfikator 
kierunkowych 

efektów uczenia się 

W_01 
Ma podstawową wiedzę z zakresu aktualnych problemów i wyzwań 
międzynarodowych w Europie oraz Ameryce Północnej i Ameryce 
Południowej.  

K_W01 

W_02 

Ma wiedzę z zakresu relacji politycznych i gospodarczych między 
państwami Europy oraz Ameryki Północnej i Południowej oraz 
organizacjami międzynarodowymi zlokalizowanymi na ww. 
Kontynentach.   

K_W04 
K_W09 
K_W11 
K_W13 

U_01 

Potrafi przygotowywać krótkie analizy pisemne i ustne z zakresu 
aktualnej sytuacji w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce 
Południowej z uwzględnieniem czynników politycznych, 
militarnych, ekonomicznych i społecznych.  

K_U03 
K_U09 
K_U10 

U_02 

Potrafi ocenić wpływ różnych podmiotów i instytucji na zjawiska i 
procesy zachodzące na terenie Europy oraz Ameryki Północnej i 
Południowej, prezentując propozycje rozstrzygnięcia problemów 
mających miejsce na tych Kontynentach  

K_U04 
K_U12 

K_01 
Potrafi przygotowywać indywidualne i grupowe projekty z zakresu 
politycznych i gospodarczych problemów państw Europy i obu 
Ameryk oraz szeroko pojętych stosunków transatlantyckich  

K_K01 
K_K03 
K_K06 

 
 
6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  
(W- wykład, K- konwersatorium, L- laboratorium, P- projekt, PZ- praktyka zawodowa) 
 

Wykład 

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 
godzin 

C1 Wprowadzenie do problematyki. Ewolucja relacji transatlantyckich w 
perspektywie historycznej.  

2 
 

C2 

Prezentacja przez studentów wybranych problemów i ich analizy sytuacji 
międzynarodowej w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej; 
krytyczna dyskusja w małych grupach nad przedstawionymi analizami; 
krytyczna analiza tekstów. 

 
2 
 

C3 

Przygotowanie w małych grupach prognozy rozwoju jednego wybranego 
wydarzenia międzynarodowego przedstawionego podczas C2 w kontekście 
zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego; krytyczna ocena 
przygotowanych prognoz; krytyczna analiza tekstów. 

 
2 

C4 Prezentacja przez studentów wybranych problemów i ich analizy sytuacji  
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międzynarodowej w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej; 
krytyczna dyskusja w małych grupach nad przedstawionymi analizami; 
krytyczna analiza tekstów. 

2 

C5 

Przygotowanie w małych grupach prognozy rozwoju jednego wybranego 
wydarzenia międzynarodowego przedstawionego podczas C4 w kontekście 
zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego; krytyczna ocena 
przygotowanych prognoz; krytyczna analiza tekstów. 

 
2 
 

C6 

Prezentacja przez studentów wybranych problemów i ich analizy sytuacji 
międzynarodowej w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej; 
krytyczna dyskusja w małych grupach nad przedstawionymi analizami; 
krytyczna analiza tekstów. 

 
2 

C7 

Przygotowanie w małych grupach prognozy rozwoju jednego wybranego 
wydarzenia międzynarodowego przedstawionego podczas C6 w kontekście 
zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego; krytyczna ocena 
przygotowanych prognoz; krytyczna analiza tekstów. 

 
2 
 

C8 

Prezentacja przez studentów wybranych problemów i ich analizy sytuacji 
międzynarodowej w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej; 
krytyczna dyskusja w małych grupach nad przedstawionymi analizami; 
krytyczna analiza tekstów. 

 
2 

C9 

Przygotowanie w małych grupach prognozy rozwoju jednego wybranego 
wydarzenia międzynarodowego przedstawionego podczas C8 w kontekście 
zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego; krytyczna ocena 
przygotowanych prognoz; krytyczna analiza tekstów. 

 
2 

C10 
Wybór tematów projektów zaliczeniowych (analiza sytuacji międzynarodowej 
w zakresie wybranego problemu w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce 
Południowej) 

 
2 

C11 

Prezentacja przez studentów wybranych problemów i ich analizy sytuacji 
międzynarodowej w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej; 
krytyczna dyskusja w małych grupach nad przedstawionymi analizami; 
krytyczna analiza tekstów. 

      
2 

C12 

Przygotowanie w małych grupach prognozy rozwoju jednego wybranego 
wydarzenia międzynarodowego przedstawionego podczas C11 w kontekście 
zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego; krytyczna ocena 
przygotowanych prognoz; krytyczna analiza tekstów. 

 
2 

C13 Krytyczna analiza tekstów z zakresu współczesnej sytuacji w Ameryce 
Północnej, Ameryce Południowej i Europy. 

2 

C14 Prezentacja projektów zaliczeniowych; krytyczna analiza tekstów. 2 
C15 Prezentacja projektów zaliczeniowych; krytyczna analiza tekstów. 2 

 Razem  30 
 

7. Metody weryfikacji efektów uczenia się  /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 
 

Symbol 
efektu 
uczenia się 

Forma weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Sprawdzian 

wejściowy Krótka analiza 
Inne 

(ocena 
aktywnoś

ci) 

W_01    X  X X 

W_02    X  X X 

U_01    X  X X 
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U_02    X  X X 

K_01    X  X X 

 
8. Narzędzia dydaktyczne 
 
Symbol Forma zajęć  
N1 – Metody poddające – objaśnienie lub wyjaśnienie  C1, C10 
N2 – Metody problemowe – aktywizujące – dyskusja 
dydaktyczna  

C1-C15 

N3 – Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe  C1-C15 
N4 – Metody praktyczne – metoda projektów  C1-C15 
N5 - Metody praktyczne – metoda tekstu 
przewodniego  

C2-C9, C11-C15 

N6 – Metody eksponujące – film  C1, C10 
 
 
9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

 
9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 
 

F1 Aktywny udział w pracach grupy realizującej zadania 
praktyczne podczas ćwiczeń 

F2 Aktywny udział w pracach grupy przygotowującej 
analizę wybranego zjawiska w stosunkach 
międzynarodowych 

F3 Przygotowanie 6 krótkich analiz sytuacji 
międzynarodowej w Europie, Ameryce Północnej i 
Ameryce Południowej 

F4 Przygotowanie analizy (projektu) sytuacji 
międzynarodowej w zakresie wybranego problemu w 
Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej, 
jako projektu końcowego 

 
 

Ocena podsumowująca 
 

P1 zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej ważonej 
(F1+F2+F3+F4), gdzie F1 i F2 stanowi 20% oceny, F3 
stanowi 30% oceny, zaś F4 stanowi 50% oceny.  

 
 
9.2. Kryteria oceny 
 

Sy
m

 
sy

m
bo

l 
ef

ek
tu

 
uc

ze
ni

a 
si

ę  Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 
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W_01 
 

Ma bardzo 
minimalną wiedzę 
z zakresu 
aktualnych 
problemów i 
wyzwań 
międzynarodowyc
h w Europie oraz 
Ameryce 
Północnej i 
Ameryce 
Południowej 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Ma minimalną 
wiedzę z zakresu 
aktualnych 
problemów i 
wyzwań 
międzynarodowyc
h w Europie oraz 
Ameryce 
Północnej i 
Ameryce 
Południowej 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 
 

Ma znaczną 
wiedzę z zakresu 
aktualnych 
problemów i 
wyzwań 
międzynarodowyc
h w Europie oraz 
Ameryce 
Północnej i 
Ameryce 
Południowej 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 
 

Ma dużą wiedzę z 
zakresu aktualnych 
problemów i 
wyzwań 
międzynarodowyc
h w Europie oraz 
Ameryce 
Północnej i 
Ameryce 
Południowej 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 
 

Ma bardzo dużą 
wiedzę z zakresu 
aktualnych 
problemów i 
wyzwań 
międzynarodowych 
w Europie oraz 
Ameryce Północnej 
i Ameryce 
Południowej 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 
 

W_02 

Ma bardzo 
podstawową 
wiedzę z zakresu 
relacji 
politycznych i 
gospodarczych 
podmiotów 
stosunków 
międzynarodowyc
h Europy i obu 
Ameryk zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Ma podstawową 
wiedzę z zakresu 
relacji 
politycznych i 
gospodarczych 
podmiotów 
stosunków 
międzynarodowyc
h Europy i obu 
Ameryk zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Ma średnią wiedzę 
z zakresu relacji 
politycznych i 
gospodarczych 
podmiotów 
stosunków 
międzynarodowyc
h Europy i obu 
Ameryk zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Ma zaawansowaną 
wiedzę z zakresu 
relacji 
politycznych i 
gospodarczych 
podmiotów 
stosunków 
międzynarodowyc
h Europy i obu 
Ameryk zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Ma bardzo  
zaawansowaną 
wiedzę z zakresu 
relacji politycznych 
i gospodarczych 
podmiotów 
stosunków 
międzynarodowych 
Europy i obu 
Ameryk zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_01 

Potrafi 
przygotowywać 
bardzo proste,  
pisemne i ustne 
analizy z zakresu 
aktualnej sytuacji 
w Europie, 
Ameryce 
Północnej i 
Ameryce 
Południowej z 
uwzględnieniem 
czynników 
politycznych, 
militarnych, 
ekonomicznych i 
społecznych 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 
 

Potrafi 
przygotowywać 
proste,  pisemne i 
ustne analizy z 
zakresu aktualnej 
sytuacji w 
Europie, Ameryce 
Północnej i 
Ameryce 
Południowej z 
uwzględnieniem 
czynników 
politycznych, 
militarnych, 
ekonomicznych i 
społecznych 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 
 

Potrafi 
przygotowywać 
średnio 
rozbudowane,  
pisemne i ustne 
analizy z zakresu 
aktualnej sytuacji 
w Europie, 
Ameryce 
Północnej i 
Ameryce 
Południowej z 
uwzględnieniem 
czynników 
politycznych, 
militarnych, 
ekonomicznych i 
społecznych 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 
 

Potrafi 
przygotowywać 
rozbudowane,  
pisemne i ustne 
analizy z zakresu 
aktualnej sytuacji 
w Europie, 
Ameryce 
Północnej i 
Ameryce 
Południowej z 
uwzględnieniem 
czynników 
politycznych, 
militarnych, 
ekonomicznych i 
społecznych 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 
 

Potrafi 
przygotowywać 
pogłębione, 
pisemne i ustne 
analizy z zakresu 
aktualnej sytuacji w 
Europie, Ameryce 
Północnej i 
Ameryce 
Południowej z 
uwzględnieniem 
czynników 
politycznych, 
militarnych, 
ekonomicznych i 
społecznych 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 
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U_02 
 

Potrafi 
przygotować 
bardzo proste 
rozstrzygnięcia 
problemów 
mających miejsce 
na terenie Ameryki 
Północnej i 
Południowej oraz 
Europy, z 
uwzględnieniem 
różnych 
czynników i 
podmiotów 
mających wpływ 
na ich zaistnienie 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 
 

Potrafi 
przygotować 
proste 
rozstrzygnięcia 
problemów 
mających miejsce 
na terenie Ameryki 
Północnej i 
Południowej oraz 
Europy, z 
uwzględnieniem 
różnych 
czynników i 
podmiotów 
mających wpływ 
na ich zaistnienie 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Potrafi 
przygotować 
średnio 
skomplikowane 
rozstrzygnięcia 
problemów 
mających miejsce 
na terenie Ameryki 
Północnej i 
Południowej oraz 
Europy, z 
uwzględnieniem 
różnych 
czynników i 
podmiotów 
mających wpływ 
na ich zaistnienie 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 
 

Potrafi 
przygotować 
skomplikowane 
rozstrzygnięcia 
problemów 
mających miejsce 
na terenie Ameryki 
Północnej i 
Południowej oraz 
Europy, z 
uwzględnieniem 
różnych 
czynników i 
podmiotów 
mających wpływ 
na ich zaistnienie 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Potrafi 
przygotować 
pogłębione 
rozstrzygnięcia 
problemów 
mających miejsce 
na terenie Ameryki 
Północnej i 
Południowej oraz 
Europy, z 
uwzględnieniem 
różnych czynników 
i podmiotów 
mających wpływ na 
ich zaistnienie 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

K_01 
 

Potrafi 
przygotowywać 
bardzo proste 
indywidualne i 
grupowe projekty 
z zakresu 
politycznych i 
gospodarczych 
problemów państw 
Europy i obu 
Ameryk oraz 
szeroko pojętych 
stosunków 
transatlantyckich 

Potrafi 
przygotowywać 
bardzo proste  
indywidualne i 
grupowe projekty 
z zakresu 
politycznych i 
gospodarczych 
problemów państw 
Europy i obu 
Ameryk oraz 
szeroko pojętych 
stosunków 
transatlantyckich 

Potrafi 
przygotowywać 
rozbudowane 
indywidualne i 
grupowe projekty 
z zakresu 
politycznych i 
gospodarczych 
problemów państw 
Europy i obu 
Ameryk oraz 
szeroko pojętych 
stosunków 
transatlantyckich 

Potrafi 
przygotowywać 
rozbudowane 
indywidualne i 
grupowe projekty 
z zakresu 
politycznych i 
gospodarczych 
problemów państw 
Europy i obu 
Ameryk oraz 
szeroko pojętych 
stosunków 
transatlantyckich 

Potrafi 
przygotowywać 
pogłębione i 
analityczne  
indywidualne i 
grupowe projekty z 
zakresu 
politycznych i 
gospodarczych 
problemów państw 
Europy i obu 
Ameryk oraz 
szeroko pojętych 
stosunków 
transatlantyckich 

 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 

1. Źródła informacyjne na temat sytuacji międzynarodowej w Europie, Ameryce Północnej 
i Ameryce Południowej  

2. Artykuły naukowe dotyczące tytułowej problematyki  
 

11. Macierz realizacji zajęć 
Symbol 
efektu 
uczenia się 

Odniesienie efektu 
do efektów zde-
finiowanych dla 
programu 

Cele 
zajęć 

Treści 
programowe 

Narzędzia 
dydaktyczne Sposoby oceny 

W_01 K_W01 C1 C1-C15 N1-N6 F3, F4 
W_02 K_W04 

K_W09 
K_W11 
K_W13 

C1 C1-C15 N1-N6 F3, F4 

U_01 K_U03 
K_U09 
K_U10 

C2 C1-C15 N1-N6 F1,F2, F3, F4 

U_02 K_U04 
K_U12 

C2 C1-C15 N1-N6 F1,F2, F3, F4 
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K_01 K_K01 
K_K03 
K_K06 

C3 C10, C14, 
C15 

N1-N6 F1,F2,F3, F4 

 
12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Średnia liczba godzin 
na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach   - 

Udział w ćwiczeniach 30 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach  - 

Udział w praktyce zawodowej - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie   - 

Udział w konsultacjach 1 

Suma godzin kontaktowych 31 

Samodzielne studiowanie treści wykładów  - 
Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne  10 

Wykonanie projektu (w tym wykonanie projektu i 6 krótkich 
analiz) 14 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 20 

Suma godzin pracy własnej studenta 44 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 3 
Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 
praktyczne 60 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne 2,5 

 
 
 
13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 
 
 
1. Odpowiedzialny za przedmiot:                                             Dyrektor Instytutu: 
 
 
 
 
 
 
 
Przemyśl, dnia  ……………………… 


