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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 Polityka bezpieczeństwa Polski 

7. Kod zajęć K18 

8. Poziom/kategoria zajęć Zajęcia kierunkowe 

9. Status zajęć Obligatoryjny 

10. Usytuowanie zajęć w 
harmonogramie realizacji zajęć Semestr VI 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 2 

13. Koordynator zajęć Dr Agnieszka Pieniążek  
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 

15 15 - - - - - 
 
3. Cele zajęć 
C 1 - student nabywa wiedzę z zakresu różnych rodzajach struktur i podmiotów w stosunkach 
międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski w międzynarodowym 
systemie bezpieczeństwa. 

C 2 - student nabywa wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w skali państwowej i międzynarodowej. 
C 3- student potrafi interpretować zjawiska zachodzące we współczesnych stosunkach 
międzynarodowych, wykorzystując metody badawcze i narzędzia w badaniu stosunków 
międzynarodowych.  

C 4 - student kształtuje potrzebę uczenia się przez całe życie.  
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, historii polityki zagranicznej Polski w XX w., wyzwań i zagrożeń 
dla bezpieczeństwa XXI wieku.  
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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 o różnych rodzajach struktur i podmiotów 
w stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
miejsca Polski w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa.  

K_W03 
K_W04 
K_W09 
K_W13 
K_W07 
K_W15 

W_02 Ma podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w skali 
państwowej i międzynarodowej. K_W13 

U_01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska zachodzące we 
współczesnych stosunkach międzynarodowych. 

K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U09 

U_02 Posiada umiejętność wykorzystywania metod badawczych  
i narzędzi właściwych w badaniu stosunków międzynarodowych 

K_U03 
K_U04 
K_U08 

K_01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K04 
 
 
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 Podstawowe pojęcia, geneza, cele i treści bezpieczeństwa; tradycyjne i 
współczesne pojęcie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 3 

W2 Typologia bezpieczeństwa narodowego; kryteria bezpieczeństwa państwa; 
bezpieczeństwo narodowe a polityka bezpieczeństwa.  

3 
 

W3 Istota polskiej polityki zagranicznej od 1989 r. Priorytety polityki zagranicznej.  3 
W4 Cele polskiej polityki zagranicznej w zakresie bezpieczeństwa. 3 

W5 Aspekty prawne polityki bezpieczeństwa RP. 
 3 

 Razem  15 
 

Ćwiczenia 
Lp.   

C1 Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa RP; stan bezpieczeństwa ekonomicznego 
Polski 2 

C2 Mechanizmy przeciwdziałania zagrożeniom ekonomicznym 2 
C3 Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe  RP. 3 
C4 Bezpieczeństwo ekologiczne RP. 3 
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C5 Bezpieczeństwo technologiczne i informatyczne RP. 3 
C6 Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo RP. 2 

 Razem  15 
 
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    

W_02  X  X    

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-W2 
N2 - Metody poddające – objaśnienie lub wyjaśnienie W3-W4, C1-C6 
N3 - Metody problemowe – wykład problemowy  W5 
N4 - Metody problemowe – aktywizujące – metoda przypadków  C1-C6 
N5 - Metody problemowe – aktywizujące – dyskusja dydaktyczna    C1-C6 
N6 - Metody praktyczne – metoda projektów C1-C6 

 
 
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 na podstawie F3 
P3 Zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej P1 + P2 
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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 różne 
rodzaje struktur 
i podmiotów w 
stosunkach 
międzynarodowy
ch, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
miejsca Polski w 
międzynarodowy
m systemie 
bezpieczeństwa 
w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu 51%-
60% pkt. 

Zna różne 
rodzaje struktur 
i podmiotów w 
stosunkach 
międzynarodowy
ch, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
miejsca Polski w 
międzynarodowy
m systemie 
bezpieczeństwa 
w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 
61%-71% pkt. 

Zna różne 
rodzaje struktur 
i podmiotów w 
stosunkach 
międzynarodowy
ch, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
miejsca Polski w 
międzynarodowy
m systemie 
bezpieczeństwa 
w stopniu 
średnim 
zaliczenie 
przedmiotu: 
71%-80% pkt. 

Zna różne 
rodzaje struktur 
i podmiotów w 
stosunkach 
międzynarodowy
ch, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
miejsca Polski w 
międzynarodowy
m systemie 
bezpieczeństwa 
w stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% 
- 90% pkt. 

Zna różne 
rodzaje struktur 
i podmiotów w 
stosunkach 
międzynarodowy
ch, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
miejsca Polski w 
międzynarodowy
m systemie 
bezpieczeństwa 
w stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% 
- 100% pkt. 

W_02 

Zna terminologię 
z zakresu 
bezpieczeństwa 
w skali 
państwowej i 
międzynarodowe
j w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 
51%-60% pkt. 

Zna terminologię 
z zakresu 
bezpieczeństwa 
w skali 
państwowej i 
międzynarodowe
j w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 
61%-71% pkt. 

Zna terminologię 
z zakresu 
bezpieczeństwa 
w skali 
państwowej i 
międzynarodowe
j w stopniu 
średnim 
zaliczenie 
przedmiotu: 
71%-80% pkt. 

Zna terminologię 
z zakresu 
bezpieczeństwa 
w skali 
państwowej i 
międzynarodowe
j w stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie p 
przedmiotu: 81% 
- 90% pkt. 

Zna terminologię 
z zakresu 
bezpieczeństwa 
w skali 
państwowej i 
międzynarodowe
j w stopniu 
bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% 
- 100% pkt. 

U_01 

Potrafi 
interpretować 
zjawiska 
zachodzące we 
współczesnych 
stosunkach 
międzynarodowy
ch w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 
51%-60% pkt. 

Potrafi 
interpretować 
zjawiska 
zachodzące we 
współczesnych 
stosunkach 
międzynarodowy
ch w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 
61%-71% pkt. 

Potrafi 
interpretować 
zjawiska 
zachodzące we 
współczesnych 
stosunkach 
międzynarodowy
ch średnim 
zaliczenie 
przedmiotu: 
71%-80% pkt. 

Potrafi 
interpretować 
zjawiska 
zachodzące we 
współczesnych 
stosunkach 
międzynarodowy
ch w stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% 
- 90% pkt. 

Potrafi 
interpretować 
zjawiska 
zachodzące we 
współczesnych 
stosunkach 
międzynarodowy
ch w stopniu 
bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% 
- 100% pkt. 

U_02 

Potrafi 
wykorzystać 
metody 
badawcze 
i narzędzia 

Potrafi 
wykorzystać 
metody 
badawcze 
i narzędzia 

Potrafi 
wykorzystać 
metody 
badawcze 
i narzędzia 

Potrafi 
wykorzystać 
metody 
badawcze 
i narzędzia 

Potrafi 
wykorzystać 
metody 
badawcze 
i narzędzia 
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właściwych w 
badaniu 
stosunków 
międzynarodowy
ch w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 
51%-60% pkt. 

właściwych w 
badaniu 
stosunków 
międzynarodowy
ch w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 
61%-71% pkt. 

właściwych w 
badaniu 
stosunków 
międzynarodowy
ch w stopniu 
średnim 
zaliczenie 
przedmiotu: 
71%-80% pkt. 

właściwych w 
badaniu 
stosunków 
międzynarodowy
ch w stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% 
- 90% pkt. 

właściwych w 
badaniu 
stosunków 
międzynarodowy
ch w stopniu 
bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% 
- 100% pkt. 

K_01 

Jest świadomy 
uczenia się przez 
całe życie 

Jest świadomy 
uczenia się przez 
całe życie 

Jest świadomy 
uczenia się przez 
całe życie, dążąc 
do poznania 
nowych 
rozwiązań  

Jest świadomy 
uczenia się przez 
całe życie, dążąc 
do poznania 
nowych 
rozwiązań 

Jest świadomy 
uczenia się przez 
całe życie, dążąc 
do poznania 
nowych 
rozwiązań  

 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 
Literatura podstawowa:  
 
1. Grodzki R., Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki – fakty – ludzie 

– wydarzenia, Poznań 2009. 
2. Jackiewicz A., Trzaskowska-Dmoch A., Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, Warszawa 

2017,  
3. Kuźniar R., Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2012. 

 
Literatura uzupełniająca: 
 
1. Guzik-Makaruk E. M.,  Pływaczewski E. W., Współczesne oblicza bezpieczeństwa, 

Warszawa 2015.  
2. Kubiak M., Lipińska-Rzeszutek M., Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne, Warszawa 

2017,  
3. Nowakowski Z, Polityka bezpieczeństwa energetycznego polski: wpływ europeizacji i 

globalizacji, Warszawa 2016.  
4. Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie. Podręcznik akademicki, 

Warszawa 2008. 
 
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 
K_W09 
K_W13 
K_W07 

C1 W3, W4, 
W5, C1-C6 

N1-N6 P1, P2 
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K_W15 
W_02 K_W13 C2 W1, W2, 

C1-C6 
N1-N2, N4-
N6 

P1, P2 

U_01 K_U01 
K_U02 
K_U03 
K_U09 

C3 C1-C6 N1-N2, N4-
N6 

P1 

U_02 K_U03 
K_U04 
K_U08 

C3 C1-C6 N1-N2, N4-
N6 

P1 

K_01 K_K04 C4 - - - 
 
 
12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Średnia liczba godzin 
na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  15 

Udział w ćwiczeniach 15 

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 5 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 10 

Wykonanie projektu 5 

Suma godzin pracy własnej studenta 20 

Sumaryczne obciążenie studenta 51 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 2 
Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 
praktyczne 25 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne 1 

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


