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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 Organizacje międzynarodowe i pozarządowe 

7. Kod zajęć K15 

8. Poziom/kategoria zajęć Zajęcia kierunkowe 

9. Status zajęć Obligatoryjny 

10. Usytuowanie zajęć w 
harmonogramie realizacji zajęć Semestr V 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 5 

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 30 - - - - - 
 
3. Cele zajęć 
C 1 - student nabywa wiedzę z zakresu terminologii dotyczącej organizacji międzynarodowych 
i pozarządowych 
C 2 - student nabywa wiedzę z zakresu zasad tworzenia i funkcjonowania organizacji 
międzynarodowych i pozarządowych 
C 3- student potrafi scharakteryzować działalność wybranych organizacji międzynarodowych 
i pozarządowych 
C4 - student potrafi interpretować i przygotowywać propozycje rozwiązań  problemów 
związanych z funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych i pozarządowych. 
C 5 - student zdobywa umiejętności współdziałania i pracy w grupie w ramach przygotowania 
projektu. 
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4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 
Wiedza z zakresu: Nauki o państwie i prawie, wybranych zagadnień integracji europejskiej, 
dynamiki zmian społecznych, podmiotów stosunków międzynarodowych.  
 
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 Zna podstawową terminologię dotyczącą organizacji 
międzynarodowych i pozarządowych  

K_W03 
K_W04 

W_02 Zna zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji 
międzynarodowych i pozarządowych 

K_W04 
K_W05 
K_W07 
K_W09 
K_W11 
K_W16 

U_01 Charakteryzuje działalność wybranych organizacji 
międzynarodowych i pozarządowych. K_U02 

U_02 
Umie interpretować i przygotowywać propozycje rozwiązań  
problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji 
międzynarodowych i pozarządowych. 

K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U08 

K_01 Potrafi współdziałać i pracować w grupie w ramach przygotowania 
projektu. 

K_K01 
K_K03 

 
 
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 

W1 Pojęcie organizacji międzynarodowej: definicje i klasyfikacje organizacji 
międzynarodowych, rodzaje organizacji międzynarodowych. 2 

W2 

Geneza i rozwój organizacji międzynarodowych: historia organizacji 
międzynarodowych, „fale” tworzenia się organizacji międzynarodowych, 
procesy polityczne, ekonomiczne i społeczne XX wieku a rozwój organizacji 
międzynarodowych. 

4 

W3 

Proces tworzenia i status prawny organizacji międzynarodowych: organizacja 
międzynarodowa jako podmiot prawa międzynarodowego, uchwały organizacji 
międzynarodowych jako źródła prawa międzynarodowego; pojęcie traktatu, 
zdolność i sposoby zawierania traktatów; II Konwencja Wiedeńska o prawie 
traktatów. 

4 
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W4 
Struktura i organy organizacji międzynarodowych: typologia organów 
organizacji międzynarodowych, organy plenarne, organy zarządzające, organy 
administracyjne, organy sądowe, organy parlamentarne.  

2 

W5 
Funkcjonariusze międzynarodowi: osoby fizyczne w organizacjach 
międzynarodowych, status prawny funkcjonariuszy organizacji 
międzynarodowych, procedury wyboru funkcjonariuszy. 

2 

W6 
Funkcje organizacji międzynarodowych: typologia funkcji organizacji 
międzynarodowych, funkcje regulacyjne, kontrole i operacyjne, funkcje 
adaptacyjne, strategiczne i symboliczne. 

2 

W7 

Działanie organizacji międzynarodowych, procesy decyzyjne w organizacjach 
międzynarodowych: główne formy działania organizacji międzynarodowych, 
inicjatywa uchwałodawcza w organizacjach międzynarodowych, procesy 
negocjacyjne, proces przyjmowania uchwał, charakter prawny uchwał, 
procedury głosowania w organizacjach międzynarodowych. 

4 

W8 
Członkostwo w organizacjach międzynarodowych: rodzaje członkostwa w 
organizacjach międzynarodowych, sposoby nabywania członkostwa, sukcesja 
członkostwa w organizacjach międzynarodowych. 

2 

W9 
Finansowanie organizacji międzynarodowych: budżet organizacji 
międzynarodowej, źródła budżetu organizacji międzynarodowej, procesy 
podejmowania decyzji budżetowych w organizacjach międzynarodowych. 

2 

W10 
Międzynarodowe organizacje pozarządowe (NGO): geneza i wzrost organizacji 
pozarządowych, organizacje pacyfistyczne i ekologiczne, organizacje ochrony 
praw człowieka, organizacje religijne, organizacje sportowe. 

4 

W11 Organizacje międzynarodowe w teoriach stosunków międzynarodowych. 2 
 Razem  30 

 
Ćwiczenia 

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 
godzin 

C1 

Pojęcie organizacji międzynarodowej o charakterze rządowym, pozarządowym 
i transnarodowym (IGOs, INGOs, TNOs). Historia organizacji 
międzynarodowych oraz pozarządowych oraz dynamika ich rozwoju. Funkcje 
organizacji międzynarodowych. Podstawy prawne funkcjonowania organizacji 
międzynarodowych. Podmiotowość prawno-międzynarodowa organizacji. 
Czynniki warunkujące efektywność funkcjonowania organizacji 
międzynarodowych w środowisku międzynarodowym.  

3 

C2 

Organizacje międzynarodowe uniwersalne we współczesnych stosunkach 
międzynarodowych - Organizacja Narodów Zjednoczonych: geneza, rozwój, 
cele, postanowienia Karty Narodów Zjednoczonych, struktura i organy ONZ, 
członkostwo i reprezentacja państw w ONZ, finansowanie ONZ. 

3 

C3 

Wybrane organizacje wyspecjalizowane w systemie ONZ (tj. UNESCO – 
Organizacje Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury; WHO – 
Światowa Organizacja Zdrowia; Grupa Banku Światowego; Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy; Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju); 
Międzynarodowa Organizacja Pracy. 

4 

C4 

Organizacje międzynarodowe regionalne we współczesnych stosunkach 
międzynarodowych: OPA (Organizacja Państw Amerykańskich), OJA 
(Organizacja Jedności Afrykańskiej)/ powstanie Unii Afrykańskiej, LPA (Liga 
Państw Arabskich), OKI (Organizacja Konferencji Islamskiej). 

2 
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C5 
Niegospodarcze organizacje europejskie: Rada Europy, Konferencja 
Bezpieczeństwa i współpracy w Europie (KBWE), Organizacja Bezpieczeństwa 
i współpracy w Europie (OBWE). 

2 

C6 Organizacje współpracy gospodarczej: GATT, WTO, OECD,  EFTA, CEFTA, 
NAFTA. 3 

C7 Organizacja o charakterze militarnym - NATO. 2 
C8 Światowa Organizacja Handlu – cele, funkcje, zasady członkostwa. 2 

C9 Międzynarodowa Helsińska Federacja na rzecz Praw Człowieka, Amnesty 
International, ISO, AIESEC. 2 

C10 
Międzynarodowe organizacje pozarządowe. Geneza, struktura i działalność 
organizacji pozarządowych: Amnesty International, Greenpeace, Lekarze bez 
Granic. 

3 

C11 Studium wybranych organizacji pozarządowych działających w Polsce  4 
 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 Sprawozdanie Inne 

W_01  X     
X  

(ocena 
aktywnoś

ci) 

W_02  X     
X  

(ocena 
aktywnoś

ci) 

U_01    X   
X  

(ocena 
aktywnoś

ci) 

U_02    X   
X  

(ocena 
aktywnoś

ci) 

K_01       
X  

(obserwa
cja 

postawy) 
 
 
8. Narzędzia dydaktyczne 
Symbol Forma zajęć  
N1 - Metody podające – wykład informacyjny  W1, W11 
N2 - Metody poddające – objaśnienie lub wyjaśnienie W2-W10 
N3 - Metody problemowe – wykład problemowy  W2-W10 
N4 - Metody problemowe – aktywizujące – metoda przypadków  C1-C11 
N5 - Metody problemowe – aktywizujące – dyskusja dydaktyczna    C1-C11 
N 6 - Metody praktyczne – metoda projektów C1-C11 
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9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 
 

9.1. Sposoby oceny 
Ocena formująca 

F1 Projekt 
F2 Ocena aktywności  
F3 Egzamin pisemny 

 
Ocena podsumowująca 

P1 zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej ważonej: 
F1: 70%, F2: 30% 

P2 zaliczenie wykładu: 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 

Zna terminologię 
z zakresu 
organizacji 
międzynarodowy
ch i 
pozarządowych 
w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
wykładu: 51%-
60% pkt. 

Zna terminologię 
z zakresu 
organizacji 
międzynarodowy
ch i 
pozarządowych 
w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
wykładu: 61%-
71% pkt. 

Zna terminologię 
z zakresu 
organizacji 
międzynarodowy
ch i 
pozarządowych 
w stopniu 
średnim 
zaliczenie 
wykładu: 71%-
80% pkt. 

Zna terminologię 
z zakresu 
organizacji 
międzynarodowy
ch i 
pozarządowych 
w stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
wykładu: 81% - 
90% pkt. 

Zna terminologię 
z zakresu 
organizacji 
międzynarodowy
ch i 
pozarządowych 
stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
wykładu: 91% - 
100% pkt. 

W_02 

Zna zasady 
tworzenia i 
funkcjonowania 
organizacji 
międzynarodowy
ch i 
pozarządowych 
w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
wykładu: 51%-
60% pkt. 

Zna zasady 
tworzenia i 
funkcjonowania 
organizacji 
międzynarodowy
ch i 
pozarządowych 
w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
wykładu: 61%-
71% pkt. 

Zna zasady 
tworzenia i 
funkcjonowania 
organizacji 
międzynarodowy
ch i 
pozarządowych 
w stopniu 
średnim 
zaliczenie 
wykładu: 71%-
80% pkt. 

Zna zasady 
tworzenia i 
funkcjonowania 
organizacji 
międzynarodowy
ch i 
pozarządowych 
w stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie p 
wykładu: 81% - 
90% pkt. 

Zna zasady 
tworzenia i 
funkcjonowania 
organizacji 
międzynarodowy
ch i 
pozarządowych 
w stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
wykładu: 91% - 
100% pkt. 

U_01 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę 
teoretyczną w 
charakterystyce 
działalności 
wybranych 
organizacji 
międzynarodowy
ch i 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę 
teoretyczną w 
charakterystyce 
działalności 
wybranych 
organizacji 
międzynarodowy
ch i 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę 
teoretyczną w 
charakterystyce 
działalności 
wybranych 
organizacji 
międzynarodowy
ch i 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę 
teoretyczną w 
charakterystyce 
działalności 
wybranych 
organizacji 
międzynarodowy
ch i 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę 
teoretyczną w 
charakterystyce 
działalności 
wybranych 
organizacji 
międzynarodowy
ch i 
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pozarządowych 
w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 
51%-60% pkt. 

pozarządowych 
w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 
61%-71% pkt. 

pozarządowych 
w stopniu 
średnim 
zaliczenie 
przedmiotu: 
71%-80% pkt. 

pozarządowych 
…w stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% 
- 90% pkt. 

pozarządowych 
w stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% 
- 100% pkt. 

U_02 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę 
teoretyczną w 
rozwiązywaniu 
prostych 
problemów 
związanych z 
funkcjonowanie
m organizacji 
międzynarodowy
ch i 
pozarządowych 
w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 
51%-60% pkt. 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę 
teoretyczną w 
rozwiązywaniu 
prostych 
problemów 
związanych z 
funkcjonowanie
m organizacji 
międzynarodowy
ch i 
pozarządowych 
w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 
61%-71% pkt. 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę 
teoretyczną w 
rozwiązywaniu 
prostych 
problemów 
związanych z 
funkcjonowanie
m organizacji 
międzynarodowy
ch i 
pozarządowych 
w stopniu 
średnim 
zaliczenie 
przedmiotu: 
71%-80% pkt. 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę 
teoretyczną w 
rozwiązywaniu 
prostych 
problemów 
związanych z 
funkcjonowanie
m organizacji 
międzynarodowy
ch i 
pozarządowych 
w stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% 
- 90% pkt. 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę 
teoretyczną w 
rozwiązywaniu 
prostych 
problemów 
związanych z 
funkcjonowanie
m organizacji 
międzynarodowy
ch i 
pozarządowych 
w stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% 
- 100% pkt. 

K_01 

Potrafi 
współdziałać i 
pracować w grupie 
w ramach 
przygotowania 
projektu 

Potrafi 
współdziałać i 
pracować w grupie 
w ramach 
przygotowania 
projektu 

Potrafi 
współdziałać i 
pracować w grupie 
w ramach 
przygotowania 
projektu, dążąc do 
poznania nowych 
rozwiązań  

Potrafi 
współdziałać i 
pracować w grupie 
w ramach 
przygotowania 
projektu , dążąc do 
poznania nowych 
rozwiązań 

Potrafi 
współdziałać i 
pracować w grupie 
w ramach 
przygotowania 
projektu ,dążąc do 
poznania nowych 
rozwiązań  

 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 
Literatura podstawowa:  
 
1. Ingelević-Citak M., Kuźniak B., Marcinko M., Organizacje międzynarodowe, Warszawa 

2017.  
2. Łoś-Nowak T., Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota - mechanizmy 

działania, zasięg, Wrocław 2004. 
3. Menkes J., Wasilkowski A., Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, 

Warszawa 2017. 
4. Suski P., Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2018. 

Literatura uzupełniająca: 
1. Barański r., Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z 

administracją publiczną, Warszawa 2016.  
2. Bogacz-Wojtanowska E., Wrona S. (red.), Zarzadzanie organizacjami pozarządowymi, 

Kraków 2016. 
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3. Treści dotyczące organizacji międzynarodowych i pozarządowych, dostępne na stronach 
internetowych tych organizacji. 

4. Ustawa o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 z póź. zm.). 

5. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104, z póź. zm.).  
 
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_W03 
K_W04 

C1 W1-W2, 
W11 

N1, N2 P1 

W_02 K_W04 
K_W05 
K_W07 
K_W09 
K_W11 
K_W16 

C2 W3-W10 N1-N3 P1 

U_01 K_U02 C3 C1-C11 N4-N6 P2 
U_02 K_U02 

K_U03 
K_U04 
K_U05 
K_U08 

C4 C1-C11 N4-N6 P2 

K_01 K_K01 
K_K03 

C5 - - - 

 
 
12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Średnia liczba godzin 
na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  30 

Udział w ćwiczeniach 30 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach  - 

Udział w praktyce zawodowej - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie  1 

Udział w konsultacjach  - 

Suma godzin kontaktowych 61 

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

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 25 

Wykonanie projektu 20 
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Suma godzin pracy własnej studenta 65 

Sumaryczne obciążenie studenta 126 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 5 
Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 
praktyczne 60 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne 2,5 

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


