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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 Międzynarodowe stosunki militarne 

7. Kod zajęć KW 04 

8. Poziom/kategoria zajęć zajęcia kierunkowe do wyboru 

9. Status zajęć fakultatywne 

10. Usytuowanie zajęć w 
harmonogramie realizacji zajęć semestr IV 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 2 

13. Koordynator zajęć dr Paweł Trefler 
14. Odpowiedzialny za realizację 

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

Wykład 
W 

Ćwiczenia 
C 

Konwersatorium 
K 

Laboratorium 
L 

Projekt 
P 

Praktyka 
PZ 

Inne 

15 15 - - - - - 
 
3. Cele zajęć  
C1 – student nabywa wiedzę na temat podmiotów, ram prawnych i instytucjonalnych 
międzynarodowych stosunków militarnych oraz tego, w jaki sposób są one realizowane  
w praktyce; 
 
C1 – student potrafi analizować zjawiska zachodzące w międzynarodowym systemie 
bezpieczeństwa i ewolucję roli sił zbrojnych w stosunkach międzynarodowych; 
 
C2 – student na bieżąco śledzi sytuację międzynarodową, korzysta ze zróżnicowanych źródeł 
informacji i jest świadomy konieczności krytycznego podejścia do przekazywanych informacji. 
 
4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 
 
Nabyte w trakcie studiów wiedza i umiejętności w zakresie historii stosunków międzynarodowych, 
teorii stosunków międzynarodowych. Ogólna orientacja w bieżącej sytuacji międzynarodowej. 
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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 
Posiada wiedzę na temat podmiotów, instytucji i struktur, a także 
norm i reguł organizacyjnych kształtujących współczesne 
międzynarodowe stosunki militarne. 

K_W03 

W_02 Zna podstawowe elementy międzynarodowego systemu 
bezpieczeństwa i relacje między nimi. K_W13 

U_01 
Posiada umiejętność obserwowania i interpretacji współczesnych 
zjawisk związanych z militarnymi aspektami stosunków 
międzynarodowych. 

K_U03 

U_02 Potrafi wykorzystać zdobyte na wykładzie informacje w celu analizy 
konkretnych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego. K_U08 

K_01 
Jest świadomy konieczności stałego uaktualniania wiedzy, 
zachowuje krytycyzm i skłonność do weryfikowania pozyskiwanych 
informacji, jest otwarty na poglądy innych. 

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 Przedmiot, podstawowe pojęcia i miejsce międzynarodowych stosunków 
militarnych w obszarze nauki o stosunkach międzynarodowych 

2 

W2 Rodzaje sił zbrojnych i ich rola w stosunkach międzynarodowych 2 
W3 Instytucjonalizacja współpracy wojskowej po II wojnie światowej 2 
W4 Rola NATO w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego 2 

W5 Inne organizacje bezpieczeństwa i współpracy wojskowej na świecie. 
Wielonarodowe siły zbrojne 

2 

W6 Państwa neutralne, ich siły zbrojne i status prawny Arktyki i Antarktyki 2 
W7 Przemysł zbrojeniowy 2 
W8 Prywatne przedsiębiorstwa wojskowe i nieregularne siły zbrojne 1 

 Razem  15 
C1 Cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi 2 
C2 Czynniki warunkujące kształt i charakter sił zbrojnych wybranych państw 2 
C3 Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa 2 

C4 Wyścig zbrojeń, kontrola zbrojeń, rozbrojenie, handel bronią,  
proliferacja broni masowego rażenia 

2 

C5 Potencjał militarny państw, wydatki na siły zbrojne i metody ich kontroli 2 
C6 Doktryny i strategie obrony 2 
C7 Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej 2 
C8 Kolokwium 1 

 Razem 15 
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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     

W_02   X     

U_01   X    
X 

(ocena 
aktywnośc

i) 

U_02   X    
X 

(ocena 
aktywnośc

i) 

K_01       
X 

 (ocena 
aktywnośc

i) 
 
8. Narzędzia dydaktyczne 
Symbol Forma zajęć  
N1 – Metody podające – wykład informacyjny  W1-W8 
N2 – Metody problemowe – aktywizujące – dyskusja 
dydaktyczna  

C1-C7 

N3 – Metody praktyczne – metoda przewodniego tekstu  C1-C7 
 
9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się  

 
9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 
F1 Kolokwium – test pytań otwartych 
F2 Aktywność na zajęciach  

 
Ocena podsumowująca 

P1 F1 50% + F2 50% 
 
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 w stopniu 
bardzo 
podstawowym 
podmioty, 
instytucje 
i struktury,  

Zna w stopniu 
zadowalającym 
podmioty, 
instytucje 
i struktury,  
a także normy 

Zna w stopniu 
dobrym 
podmioty, 
instytucje 
i struktury,  
a także normy 

Zna w stopniu 
zaawansowany
m podmioty, 
instytucje 
i struktury,  
a także normy 

Zna w stopniu 
bardzo 
zaawansowany
m podmioty, 
instytucje 
i struktury,  
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a także normy 
i reguły 
organizacyjne 
kształtujące 
współczesne 
międzynarodow
e stosunki 
militarne. 
Zaliczenie 
przedmiotu: 
50%-60% pkt. 

i reguły 
organizacyjne 
kształtujące 
współczesne 
międzynarodow
e stosunki 
militarne. 
Zaliczenie 
przedmiotu: 
61%-70% pkt. 

i reguły 
organizacyjne 
kształtujące 
współczesne 
międzynarodow
e stosunki 
militarne. 
Zaliczenie 
przedmiotu: 
70%-80% pkt. 

i reguły 
organizacyjne 
kształtujące 
współczesne 
międzynarodow
e stosunki 
militarne. 
Zaliczenie 
przedmiotu: 80% 
-90% pkt. 

a także normy 
i reguły 
organizacyjne 
kształtujące 
współczesne 
międzynarodow
e stosunki 
militarne. 
Zaliczenie 
przedmiotu: 90% 
-100% pkt. 

W_02 

Zna w stopniu 
bardzo 
minimalnym 
podstawowe 
elementy 
międzynarodow
ego systemu 
bezpieczeństwa 
i relacje między 
nimi. Zaliczenie 
przedmiotu: 
50%-60% pkt. 

Zna w stopniu 
zadowalającym 
podstawowe 
elementy 
międzynarodow
ego systemu 
bezpieczeństwa 
i relacje między 
nimi. Zaliczenie 
przedmiotu: 
61%-70% pkt. 

Zna w stopniu 
dobrym 
podstawowe 
elementy 
międzynarodow
ego systemu 
bezpieczeństwa 
i relacje między 
nimi. Zaliczenie 
przedmiotu: 
70%-80% pkt. 

Zna w stopniu 
zaawansowany
m podstawowe 
elementy 
międzynarodow
ego systemu 
bezpieczeństwa 
i relacje między 
nimi. Zaliczenie 
przedmiotu: 80% 
-90% pkt. 

Zna w stopniu 
bardzo 
zaawansowany
m podstawowe 
elementy 
międzynarodow
ego systemu 
bezpieczeństwa 
i relacje między 
nimi. Zaliczenie 
przedmiotu: 90% 
-100% pkt. 

U_01 

Posiada 
rozwiniętą  
w stopniu 
bardzo 
podstawowym 
umiejętność 
obserwowania  
i interpretacji 
współczesnych 
zjawisk 
związanych  
z militarnymi 
aspektami  
w stosunkach 
międzynarodow
ych. Zaliczenie 
przedmiotu: 
50%-60% pkt. 

Posiada 
rozwiniętą w 
stopniu 
zadowalającym 
umiejętność 
obserwowania  
i interpretacji 
współczesnych 
zjawisk 
związanych  
z militarnymi 
aspektami  
w stosunkach 
międzynarodow
ych. Zaliczenie 
przedmiotu: 
60%-71% pkt. 

Posiada 
rozwiniętą w 
stopniu dobrym 
umiejętność 
obserwowania  
i interpretacji 
współczesnych 
zjawisk 
związanych  
z militarnymi 
aspektami  
w stosunkach 
międzynarodow
ych. Zaliczenie 
przedmiotu: 
70%-80% pkt. 

Posiada 
rozwiniętą w 
stopniu 
zaawansowany
m umiejętność 
obserwowania  
i interpretacji 
współczesnych 
zjawisk 
związanych  
z militarnymi 
aspektami w 
stosunkach 
międzynarodow
ych. Zaliczenie 
przedmiotu: 80% 
- 90% pkt. 

Posiada 
rozwiniętą w 
stopniu bardzo 
zaawansowany
m umiejętność 
obserwowania  
i interpretacji 
współczesnych 
zjawisk 
związanych  
z militarnymi 
aspektami  
w stosunkach 
międzynarodow
ych. Zaliczenie 
przedmiotu: 90% 
- 100% pkt. 

U_02 

Potrafi w 
sposób bardzo 
podstawowy 
wykorzystać 
zdobyte na 
wykładzie 
informacje  
w celu analizy 
konkretnych 
problemów 

Potrafi w 
sposób 
zadowalający 
wykorzystać 
zdobyte na 
wykładzie 
informacje  
w celu analizy 
konkretnych 
problemów 

Potrafi na 
dobrym 
poziomie 
wykorzystać 
zdobyte na 
wykładzie 
informacje  
w celu analizy 
konkretnych 
problemów 

Potrafi w 
sposób 
zaawansowany 
wykorzystać 
zdobyte na 
wykładzie 
informacje  
w celu analizy 
konkretnych 
problemów 

Potrafi w 
sposób bardzo 
zaawansowany 
wykorzystać 
zdobyte na 
wykładzie 
informacje  
w celu analizy 
konkretnych 
problemów 
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bezpieczeństwa 
międzynarodow
ego. Zaliczenie 
przedmiotu: 
50%-60% pkt. 

bezpieczeństwa 
międzynarodow
ego. Zaliczenie 
przedmiotu: 
60%-71% pkt. 

bezpieczeństwa 
międzynarodow
ego. Zaliczenie 
przedmiotu: 
70%-80% pkt. 

bezpieczeństwa 
międzynarodow
ego. Zaliczenie 
przedmiotu: 80% 
- 90% pkt. 

bezpieczeństwa 
międzynarodow
ego. Zaliczenie 
przedmiotu: 90% 
- 100% pkt. 

K_01 

Jest świadomy 
w stopniu 
zadowalającym 
konieczności 
stałego 
uaktualniania 
wiedzy, 
zachowuje 
krytycyzm  
i skłonność do 
weryfikowania 
pozyskiwanych 
informacji, jest 
otwarty na 
poglądy innych. 

Jest świadomy 
w stopniu 
zadowalającym 
konieczności 
stałego 
uaktualniania 
wiedzy, 
zachowuje 
krytycyzm  
i skłonność do 
weryfikowania 
pozyskiwanych 
informacji, jest 
otwarty na 
poglądy innych. 

Jest świadomy 
w stopniu 
dobrym 
konieczności 
stałego 
uaktualniania 
wiedzy, 
zachowuje 
krytycyzm  
i skłonność do 
weryfikowania 
pozyskiwanych 
informacji, jest 
otwarty na 
poglądy innych. 

Jest świadomy 
w stopniu 
zaawansowany
m konieczności 
stałego 
uaktualniania 
wiedzy, 
zachowuje 
krytycyzm  
i skłonność do 
weryfikowania 
pozyskiwanych 
informacji, jest 
otwarty na 
poglądy innych. 

Jest świadomy 
w stopniu 
bardzo 
zaawansowany
m konieczności 
stałego 
uaktualniania 
wiedzy, 
zachowuje 
krytycyzm  
i skłonność do 
weryfikowania 
pozyskiwanych 
informacji, jest 
otwarty na 
poglądy innych. 

 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 
Literatura podstawowa:  
 

1. Balcerowicz B., Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Wyd. Nauk 
Scholar, Fundacja Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2006. 

2. Kuźniar R., Polityka i siła: studia strategiczne – zarys problematyki, Wyd. Nauk. 
Scholar, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2005. 

3. Trefler P., Siły zbrojne i polityka w Argentynie, Brazylii i Chile. Historia  
i współczesność, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014. 

4. Żurawski vel Grajewski P., Bezpieczeństwo międzynarodowe – wymiar militarny, Wyd. 
PWN, Warszawa 2019. 

 
 
Literatura uzupełniająca:  
 

1. Ciupiński A, Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. Geneza, 
rozwój, funkcjonowanie, Wyd. Difin, Warszawa 2013. 

2. Ciupiński, A. Malak, K., Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, Wyd. AON, Warszawa 
2004. 

3. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia 
systemowe, Wyd. CH Beck, Warszawa 2014 

4. Gryz J. (red.), Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich, Wyd. Adam Marszałek, 
Toruń 2008. 

5. Kupiecki R., Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Wyd. MSZ, Warszawa 
2016.  

6. Marcinkowski, Cz., Wojskowe środki budowy zaufania i bezpieczeństwa w procesie 
KBWE/OBWE (1975-1999), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1999. 
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7. Rotfeld A.D. (red.), Kontrola zbrojeń. Rozbrojenie u progu XXI wieku, Wyd. PISM, 
Warszawa 2002. 

8. Wojas J., Koncepcje statusu prawnego Arktyki, „Adam Mickiewicz University Law 
Review”, vol 5/2015. 

9. Wyrozumska A., Ewolucja statusu prawnego Antarktyki a państwa trzecie, Wyd. UŁ, 
Łódź 1995 

10. Zarychta S., Doktryny i strategie NATO 1949-2013, Wyd. Bellona, Warszawa 2014. 
11. Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Wyd. Nauk. Scholar, 

Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 1999. 
12. Zięba R.(red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wyd. Akademickie 

i Profesjonalne, 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 C1 W 1-8 N1 F1 
W_02 K_W13 C1 W 1-8 N1 F1 
U_01 K_U03 C2 C 1-8 N2,N3 F1,F2 
U_02 K_U08 C2 C 1-8 N2,N3 F1,F2 
K_01 K_K04 C3 - - - 

 
 
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 10 

Wykonanie projektu 10 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów - 

Suma godzin pracy własnej studenta 20 

Sumaryczne obciążenie studenta 51 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 2 
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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  ………………… 


