
 

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 Teorie stosunków międzynarodowych 

7. Kod zajęć K04 

8. Poziom/kategoria zajęć Zajęcia kierunkowe 

9. Status zajęć Obowiązkowy 

10. Usytuowanie zajęć w 
harmonogramie realizacji zajęć Semestr II 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 4 

13. Koordynator zajęć dr hab. Marek Delong, prof. PWSW 
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 15 - - - - - 
 
3. Cele zajęć 
 
C 1 - student nabywa wiedzę z zakresu podstawowych problemów teorii stosunków 
międzynarodowych i głównych paradygmatów używanych w teoretycznym wyjaśnianiu i 
prognozowaniu stosunków międzynarodowych; 
 
C 2 - student potrafi wyjaśnić i analizować problemy międzynarodowe przy zastosowaniu 
poszczególnych teorii stosunków międzynarodowych; 
 
C 3 - student zdobywa umiejętności projektowania propozycji praktycznych rozwiązań 
pojawiających się problemów międzynarodowych. 
 



 

4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 
 

• Podstawowa znajomość historii XIX i XX wieku i wiedzy i społeczeństwie, zwłaszcza 
zagadnień ustrojowych w zakresie szkoły średniej; 

• Średniozaawansowane umiejętności w zakresie programu Word; 
 
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 
Potrafi prawidłowo definiować podstawowe pojęcia, rozpoznawać i 
analizować typowe procesy i zjawiska z zakresu stosunków 
międzynarodowych. 

 K_W12 

W_02 
Dostrzega rolę państwa w kształtowaniu odniesień na arenie 
międzynarodowej, zna podstawowe zasady funkcjonowania państw 
na arenie międzynarodowej. 

K_W03 

U_01 

Rozumie i potrafi stosować podstawowe kategorie pojęciowe 
dotyczące stosunków międzynarodowych w pisaniu prostych analiz 
stosunków międzynarodowych; potrafi pozyskać informacje 
dotyczące działań państwa w środowisku międzynarodowym. 

K_U02 

U_02 

Potrafi przygotować analizę dotyczącą problematyki 
międzynarodowej przy użyciu podstawowych kategorii stosunków 
międzynarodowych; umie wstępnie analizować fakty z dziedziny 
stosunków międzynarodowych. Przygotowuje i argumentuje w 
pracy w grupie praktyczne rozwiązania problemów stosunków 
międzynarodowych przy użyciu kategorii teoretycznych. 

K_U02, K_U10 

K_01 Potrafi zaproponować praktyczne rozwiązanie problemu 
międzynarodowego.  K_K03 

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

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 
godzin 

 Tematyka wykładów  
W1 Teoretyczne aspekty badań stosunków międzynarodowych. 2 

W2 Główne nurty badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych -  
wprowadzenie. 2 

W3 System międzynarodowy. Pojęcie, istota, struktura. 2 

W4 
Państwo jako uczestnik stosunków międzynarodowych. Cele polityki 
zagranicznej państwa - zagadnienia bezpieczeństwa. Środki i metody 

polityki zagranicznej państwa. 
2 

W5 
Koncepcje wojny i pokoju. Bezpieczeństwo i współpraca współczesne wizje 

rzeczywistości międzynarodowej. Konflikty religijne w stosunkach 
międzynarodowych 

2 

W6 Analiza teorii stosunków międzynarodowych na wybranych przykładach. 2 



 

Od I wojny światowej po współczesność. 
W7 Teorie sektorowe i cząstkowe. 2 
W8 Suwerenność państwa – w teorii bezpieczeństwa zbiorowego. 2 

W9 Zmienność w polityce międzynarodowej, podstawy teoretyczne i 
praktyczne. 2 

W10 Mocarstwowe i regionalne wizje porządku międzynarodowego. 2 

W11 Granice międzynarodowe w różnych paradygmatach. Narody jako czynnik 
stosunków międzynarodowych – zasady wytyczania granic. 2 

W12 Teorie integracyjne UE i NAFTA. Integracja europejska jako paradygmat 
wymiany międzynarodowej w dobie globalizmu 2 

W13 Neoliberalne teorie w stosunkach międzynarodowych. 2 

W14 
Polityka zagraniczna państwa a instytucjonalizacja życia 

międzynarodowego. Wymiana międzynarodowa wymiar teoretyczny u 
progu XXI wieku 

2 

W15 Wymiana międzynarodowa wymiar teoretyczny u progu XXI wieku 2 
Suma  30 

 Tematyka ćwiczeń  

C1 Zagadnienia podstawowe i terminologia: pojęcie, teoretyczne aspekty. Istota 
uwarunkowań współczesnych stosunków międzynarodowych 2 

C2 

Historia rozwoju głównych nurtów badawczych ich wpływ na 
rzeczywistość polityczną. Nurt klasyczny, idealizm, realizm, globalizm. 
Dobór aktualnego problemu (dalej jako „Problem X”) do analizy podczas 
kolejnych zajęć (np. konflikt na Ukrainie, wojna w Syrii, itp.) 

2 

C3 
Problem X w świetle idealizmu – analiza zjawiska, prognoza, próba 

rozwiązania. Problem X w świetle neoliberalizmu – analiza zjawiska, 
prognoza, próba rozwiązania. 

2 

C4 
Problem X w świetle realizmu – analiza zjawiska, prognoza, próba 
rozwiązania. Problem X w świetle neorealizmu – analiza zjawiska, 

prognoza, próba rozwiązania. 
3 

C6 Problem X w świetle międzynarodowej ekonomii politycznej – analiza 
zjawiska, prognoza, próba rozwiązania 2 

C7 
Problem X w świetle szkoły angielskiej – analiza zjawiska, prognoza, próba 

rozwiązania. Problem X w świetle konstruktywizmu – analiza zjawiska, 
prognoza, próba rozwiązania. 

2 

C8 Prezentacja i omówienie prac studentów  2 
Razem  15 
Razem wykłady i ćwiczenia 45 

 
 
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 Sprawozdanie 
Inne 

(ocena 
aktywnoś

ci) 
W_01  X      

W_02  X      



 

U_01  X  X    

U_02  X  X    

K_01       X 
 
8. Narzędzia dydaktyczne 
Symbol Forma zajęć  
N1 - Metody podające – wykład informacyjny W1-W15 
N2 – Metody problemowe – wykład konwersatoryjny W1-W15 
N3 – Metody poddające – objaśnienie lub wyjaśnienie W1-W15 
N4 – Metody problemowe – aktywizujące – metoda 
przypadków 

C1-C8 

N5 – Metody problemowe – aktywizujące –dyskusja 
dydaktyczna  

C1-C8 

N6 – Metody praktyczne – metoda przewodniego tekstu C1-C8 
N7 – Metody praktyczne – metoda projektów  C8 
 
 
9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

 
9.1. Sposoby oceny 
 

Ocena formująca 
F1 Egzamin pisemny 
F2 Projekt 
F3 Ocena aktywności  

 
Ocena podsumowująca 

P1 zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej zwykłej 
(F1+F2+F3) 

 
 
9.2. Kryteria oceny 

Sym 
bol 
efektu 
uczeni
a się 

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01 

Potrafi prawidłowo 
definiować 
podstawowe 
pojęcia, 
rozpoznawać i 
analizować typowe 
procesy i zjawiska 
z zakresu 
stosunków 
międzynarodowyc
h w stopniu bardzo 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Potrafi prawidłowo 
definiować 
podstawowe 
pojęcia, 
rozpoznawać i 
analizować typowe 
procesy i zjawiska 
z zakresu 
stosunków 
międzynarodowyc
h w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Potrafi prawidłowo 
definiować 
podstawowe 
pojęcia, 
rozpoznawać i 
analizować typowe 
procesy i zjawiska 
z zakresu 
stosunków 
międzynarodowyc
h w stopniu 
średnim zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Potrafi prawidłowo 
definiować 
podstawowe 
pojęcia, 
rozpoznawać i 
analizować typowe 
procesy i zjawiska 
z zakresu 
stosunków 
międzynarodowyc
h w stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Potrafi prawidłowo 
definiować 
podstawowe 
pojęcia, 
rozpoznawać i 
analizować typowe 
procesy i zjawiska 
z zakresu 
stosunków 
międzynarodowyc
h w stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 



 

W_02 

Dostrzega rolę 
państwa w 
kształtowaniu 
odniesień na arenie 
międzynarodowej, 
zna podstawowe 
zasady 
funkcjonowania 
państw na arenie 
międzynarodowej 
w stopniu bardzo  
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Dostrzega rolę 
państwa w 
kształtowaniu 
odniesień na arenie 
międzynarodowej, 
zna podstawowe 
zasady 
funkcjonowania 
państw na arenie 
międzynarodowej 
w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Dostrzega rolę 
państwa w 
kształtowaniu 
odniesień na arenie 
międzynarodowej, 
zna podstawowe 
zasady 
funkcjonowania 
państw na arenie 
międzynarodowej 
w stopniu średnim 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Dostrzega rolę 
państwa w 
kształtowaniu 
odniesień na arenie 
międzynarodowej, 
zna podstawowe 
zasady 
funkcjonowania 
państw na arenie 
międzynarodowej 
w stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Dostrzega rolę 
państwa w 
kształtowaniu 
odniesień na arenie 
międzynarodowej, 
zna podstawowe 
zasady 
funkcjonowania 
państw na arenie 
międzynarodowej 
w stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_01 

Rozumie i potrafi 
stosować 
podstawowe 
kategorie 
pojęciowe 
dotyczące 
stosunków 
międzynarodowyc
h w pisaniu 
prostych analiz 
stosunków 
międzynarodowyc
h; potrafi pozyskać 
informacje 
dotyczące działań 
państwa w 
środowisku 
międzynarodowym 
w stopniu bardzo 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Rozumie i potrafi 
stosować 
podstawowe 
kategorie 
pojęciowe 
dotyczące 
stosunków 
międzynarodowyc
h w pisaniu 
prostych analiz 
stosunków 
międzynarodowyc
h; potrafi pozyskać 
informacje 
dotyczące działań 
państwa w 
środowisku 
międzynarodowym 
w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Rozumie i potrafi 
stosować 
podstawowe 
kategorie 
pojęciowe 
dotyczące 
stosunków 
międzynarodowyc
h w pisaniu 
prostych analiz 
stosunków 
międzynarodowyc
h; potrafi pozyskać 
informacje 
dotyczące działań 
państwa w 
środowisku 
międzynarodowym 
w stopniu średnim 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Rozumie i potrafi 
stosować 
podstawowe 
kategorie 
pojęciowe 
dotyczące 
stosunków 
międzynarodowyc
h w pisaniu 
prostych analiz 
stosunków 
międzynarodowyc
h; potrafi pozyskać 
informacje 
dotyczące działań 
państwa w 
środowisku 
międzynarodowym 
w stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Rozumie i potrafi 
stosować 
podstawowe 
kategorie 
pojęciowe 
dotyczące 
stosunków 
międzynarodowyc
h w pisaniu 
prostych analiz 
stosunków 
międzynarodowyc
h; potrafi pozyskać 
informacje 
dotyczące działań 
państwa w 
środowisku 
międzynarodowym 
w stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_02 

Potrafi w stopniu 
bardzo 
podstawowym 
przygotować 
analizę dotyczącą 
problematyki 
międzynarodowej 
przy użyciu 
podstawowych 
kategorii 
stosunków 
międzynarodowyc
h; umie w bardzo 
podstawowym 
zakresie wstępnie 
analizować fakty z 
dziedziny 
stosunków 
międzynarodowyc
h. Przygotowuje i 
argumentuje 
podczas pracy w 

Potrafi w stopniu 
podstawowym 
przygotować 
analizę dotyczącą 
problematyki 
międzynarodowej 
przy użyciu 
podstawowych 
kategorii 
stosunków 
międzynarodowyc
h; umie w 
podstawowym 
zakresie wstępnie 
analizować fakty z 
dziedziny 
stosunków 
międzynarodowyc
h. Przygotowuje i 
argumentuje w 
pracy w grupie 
praktyczne 

Potrafi w stopniu 
średnim 
przygotować 
analizę dotyczącą 
problematyki 
międzynarodowej 
przy użyciu 
podstawowych 
kategorii 
stosunków 
międzynarodowyc
h; umie w 
znacznym zakresie 
wstępnie 
analizować fakty z 
dziedziny 
stosunków 
międzynarodowyc
h. Przygotowuje i 
argumentuje w 
pracy w grupie 
praktyczne 

Potrafi w 
zaawansowanym 
stopniu 
przygotować 
analizę dotyczącą 
problematyki 
międzynarodowej 
przy użyciu 
podstawowych 
kategorii 
stosunków 
międzynarodowyc
h; umie w dużym 
zakresie wstępnie 
analizować fakty z 
dziedziny 
stosunków 
międzynarodowyc
h. Przygotowuje i 
argumentuje w 
pracy w grupie 
praktyczne 

Potrafi w bardzo 
zaawansowanym 
stopniu 
przygotować 
analizę dotyczącą 
problematyki 
międzynarodowej 
przy użyciu 
podstawowych 
kategorii 
stosunków 
międzynarodowyc
h; umie w bardzo 
dużym zakresie 
wstępnie 
analizować fakty z 
dziedziny 
stosunków 
międzynarodowyc
h. Przygotowuje i 
argumentuje w 
pracy w grupie 



 

grupie praktyczne 
rozwiązania 
problemów 
stosunków 
międzynarodowyc
h przy użyciu 
kategorii 
teoretycznych w 
stopniu bardzo 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

rozwiązania 
problemów 
stosunków 
międzynarodowyc
h przy użyciu 
kategorii 
teoretycznych w 
stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

rozwiązania 
problemów 
stosunków 
międzynarodowyc
h przy użyciu 
kategorii 
teoretycznych w 
stopniu średnim 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

rozwiązania 
problemów 
stosunków 
międzynarodowyc
h przy użyciu 
kategorii 
teoretycznych w 
stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

praktyczne 
rozwiązania 
problemów 
stosunków 
międzynarodowyc
h przy użyciu 
kategorii 
teoretycznych w 
stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

K_01 

Potrafi 
zaproponować 
praktyczne 
rozwiązanie 
problemu 
międzynarodoweg
o, wykazując się 
przy tym bardzo 
minimalnym. 

Potrafi 
zaproponować 
praktyczne 
rozwiązanie 
problemu 
międzynarodoweg
o, wykazując się 
przy tym 
minimalnym 
zaangażowaniem. 

Potrafi 
zaproponować 
praktyczne 
rozwiązanie 
problemu 
międzynarodoweg
o, wykazując się 
przy tym 
znacznym 
zaangażowaniem. 

Potrafi 
zaproponować 
praktyczne 
rozwiązanie 
problemu 
międzynarodoweg
o, wykazując się 
przy tym dużym 
zaangażowaniem. 

Potrafi 
zaproponować 
praktyczne 
rozwiązanie 
problemu 
międzynarodoweg
o, wykazując się 
przy tym bardzo 
dużym 
zaangażowaniem. 

 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 
Literatura podstawowa:  
 

1. Czaputowicz J, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, 
Warszawa 2007. 

2. Kuźniar R., Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.  
3. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław 

2006. 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. Gałganek A., Zmiany w globalnym systemie międzynarodowym. Supercykle i wojna 
hegemoniczna, Poznań 1992. 

2. Gilarek K., Państwo narodowe a globalizacja, Toruń 2002. 
3. Haliżak E., Kuźniar R., Simonides J., Globalizacja a stosunki międzynarodowe, 

Warszawa 2003. 
4. Popiuk-Rysińska I., Suwerenność w rozwoju stosunków międzynarodowych, [w] 

Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1995. 
5. Zięba R. (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004. 
6. Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje – struktury – 

funkcjonowanie, Warszawa 1999. 
 
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 W1-W15, C N1, N2, N3, F1, F2 



 

1-C8 N4, N5, N6, 
N7 

W_02 K_W03 C1 W1-W15, C 
1-C8 

N1, N2, N3, 
N4, N5, N6, 
N7 

F1, F2 

U_01 K_U04 C2 W1-W15, 
C1-C8 

N1, N2, N3, 
N4, N5, N6, 
N7 

F2, F3 

U_02 K_U06 C2 W1-W15, 
C1-C8 

N1, N2, N3, 
N4, N5, N6, 
N7 

F2, F3 

K_01 K_K01 C3 - - - 
 
 
12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Średnia liczba godzin 
na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  30 

Udział w ćwiczeniach 15 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach - 

Udział w praktyce zawodowej - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie  2 

Udział w konsultacjach 1 

Suma godzin kontaktowych 48 

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

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 25 

Wykonanie projektu 7 

Suma godzin pracy własnej studenta 52 

Sumaryczne obciążenie studenta 100 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 4 
Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 
praktyczne - 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne - 

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


