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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 Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa XXI wieku 

7. Kod zajęć KW 05 

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 3 

13. Koordynator zajęć dr Małgorzata Kuźbida 

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 wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa w XXI wieku 
oraz sposobów ich rozpoznawania na konkretnych przykładach;  
 
C 2 - student potrafi opisać wybrane zagrożenia dla bezpieczeństwa w XXI wieku oraz analizować 
wpływ zagrożeń na stabilność systemu międzynarodowego oraz poszczególnych aktorów stosunków 
międzynarodowych; 
 
C 3 - student zdobywa umiejętności prowadzenia dyskusji i argumentacji na forum grupy.  
 
 
4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. 
 
Zaliczenie przedmiotu „Wstęp do analizy sytuacji międzynarodowej” oraz umiejętność interpretacji 
tekstów i podejmowania dyskusji. 
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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 wyzwaniach i zagrożeniach dla bezpieczeństwa 
w XXI wieku oraz zna podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa 
międzynarodowego.  

K_W04 
K_W13 

W_02 

Ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i podmiotów w 
stosunkach międzynarodowych oraz różnych płaszczyznach stosunków 
międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań i zagrożeń 
dla bezpieczeństwa XXI wieku.  

K_W03 
K_W08 

U_01 
Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska zachodzące we współczesnych 
stosunkach międzynarodowych w kontekście wyzwań i zagrożeń dla 
bezpieczeństwa w XXI wieku. 

K_U01 
 

U_02 
Posiada umiejętność analizy przyczyn, przebiegu i skutków konkretnych 
procesów i zjawisk zachodzących w stosunkach międzynarodowych, z 
uwzględnieniem wyzwań i zagrożeń w ich sferze.  

K_U03 

K_01 Posiada umiejętność prowadzenia dyskusji oraz  przygotowania projektów 
z zakresu współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa. 

K_K03 
K_K06 

 
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 

C1 Przyczyny zagrożeń społecznych w Europie i USA od 2001 roku – analiza wojny 
amerykańsko - irackiej 2 

C2 Wpływ globalizacji na rozwój zagrożeń międzynarodowych na przykładzie terroryzmu 
po 2001 roku 2 

C3 Współczesne wojny domowe – czy są zagrożeniami dla współczesnego bezpieczeństwa? 2 

C4 Istota bezpieczeństwa państwa, konceptualizacja pojęć, typologie bezpieczeństwa, 
polityka bezpieczeństwa wybranego państwa 2 

C5 Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa 2 

C6 Rola czynników społecznych, organizacji pozarządowych i religijnych w zakresie 
bezpieczeństwa państwa 2 

C7 Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, uwarunkowania i strategie  2 
C8 Wyzwania demograficzne – zagrożeniem czy szansą na rozwój- analiza przykładów 2 

C9 Bezpieczeństwo ekologiczne, energetyczne i technologiczne – wyzwaniem czy 
zagrożeniem? 2 

C10 Postęp informatyczny i technologiczny a bezpieczeństwo państwa 2 
C11 Cyberzagrożenia – wyzwaniem dla bezpieczeństwa XXI wieku  2 

C12 Państwo socjalne czy liberalne – czy stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa w 
kontekście ochrony granic 2 

Suma  30 
 
 
 
 
7. Metody weryfikacji efektów uczenia się/w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 



 

 3 

 
Symbol 
efektu 
uczenia się 

Forma weryfikacji 
Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Sprawdzian 

wejściowy Sprawozdanie Inne 

W_01   X X   

Praca w 
grupach, 
aktywno
ść 

W_02   X X   X (j.w.) 

U_01    X   X (j.w.) 

U_02    X   X (j.w.) 

K_01       

Praca w 
małej 
grupie 
oraz 
debata 

 
8. Narzędzia dydaktyczne 
 
Symbol Forma zajęć  
N1 - Metody problemowe – aktywizujące – metoda 
przypadków  

C1-C12 

N2 – Metody problemowe – aktywizujące – dyskusja 
dydaktyczna  

C1-C12 

 N3 – Metody praktyczne – metoda przewodniego tekstu C1-C12 
 N4 – Metody eksponujące - film C1, C2, C 3, C6 
N5 - Metody praktyczne – metoda projektów C1-C12 

 
9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się  

 
9.1. Sposoby oceny 
 
ocena formująca: 

F1 Projekt – praca pisemna 

F2 Kolokwium zaliczeniowe 

F3 Praca w grupach na ćwiczeniach  i aktywność 
 
 ocena podsumowująca: 

P1 
Zaliczenie z pracy pisemnej - projekt, kolokwium i 
aktywności w trakcie zajęć (maksymalnie 10 punktów)  
(średnia zwykła F 1+F2+F3) 

P2 
Zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej ważonej P1+P2, 
gdzie praca semestralna/ projekt stanowi 2/3 oceny, udział w 
ćwiczeniach = 1/3 oceny 

 
 
 
9.2. Kryteria oceny 
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Sym 
bol efektu 
uczenia 
się 

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

W_01 

Ma bardzo 
podstawową 
wiedzę o 
wyzwaniach i 
zagrożeniach dla 
bezpieczeństwa 
w XXI wieku 
oraz zna w 
bardzo 
podstawowym 
stopniu pojęcia z 
zakresu 
bezpieczeństwa 
międzynarodowe
go. 
zaliczenie 
przedmiotu: 
51%-60% pkt. 
 

Ma podstawową 
wiedzę o 
wyzwaniach i 
zagrożeniach dla 
bezpieczeństwa 
w XXI wieku 
oraz zna w 
podstawowym 
stopniu pojęcia z 
zakresu 
bezpieczeństwa 
międzynarodowe
go. 
zaliczenie 
przedmiotu: 
61%-70% pkt. 

Ma średnią 
wiedzę o 
wyzwaniach i 
zagrożeniach dla 
bezpieczeństwa 
w XXI wieku 
oraz zna w 
znacznym 
stopniu pojęcia z 
zakresu 
bezpieczeństwa 
międzynarodowe
go. 
zaliczenie 
przedmiotu: 
71%-80% pkt. 

Ma dużą wiedzę 
o wyzwaniach i 
zagrożeniach dla 
bezpieczeństwa 
w XXI wieku 
oraz zna w 
dobrym stopniu 
pojęcia z zakresu 
bezpieczeństwa 
międzynarodowe
go. 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% 
- 90% pkt. 

Ma pogłębioną 
wiedzę o 
wyzwaniach i 
zagrożeniach dla 
bezpieczeństwa 
w XXI wieku 
oraz zna w 
bardzo dobrym 
stopniu pojęcia z 
zakresu 
bezpieczeństwa 
międzynarodowe
go. 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% 
- 100% pkt. 

W_02 

Ma bardzo 
podstawową 
wiedzę o 
podmiotach 
stosunków 
międzynarodowy
ch i wyzwaniach 
i zagrożeniach w 
zakresie ich 
funkcjonowania.  
zaliczenie 
przedmiotu: 
51%-60% pkt. 
 

Ma podstawową 
wiedzę o 
podmiotach 
stosunków 
międzynarodowy
ch i wyzwaniach 
i zagrożeniach w 
zakresie ich 
funkcjonowania.  
zaliczenie 
przedmiotu: 
61%-70% pkt. 

Ma średnią 
wiedzę o 
podmiotach 
stosunków 
międzynarodowy
ch i wyzwaniach 
i zagrożeniach w 
zakresie ich 
funkcjonowania.  
zaliczenie 
przedmiotu: 
71%-80% pkt. 

Ma dużą wiedzę 
o podmiotach 
stosunków 
międzynarodowy
ch i wyzwaniach 
i zagrożeniach w 
zakresie ich 
funkcjonowania.  
zaliczenie 
przedmiotu: 81% 
- 90% pkt. 

Ma bardzo dużą 
wiedzę o 
podmiotach 
stosunków 
międzynarodowy
ch i wyzwaniach 
i zagrożeniach w 
zakresie ich 
funkcjonowania.  
zaliczenie 
przedmiotu: 91% 
- 100% pkt. 

U_01 

Potrafi w bardzo 
minimalnym 
zakresie 
interpretować 
zjawiska 
dotyczące 
wyzwań i 
zagrożeń dla 
współczesnego 
bezpieczeństwa. 
zaliczenie 
przedmiotu: 
51%-60% pkt. 

Potrafi w 
minimalnym 
zakresie 
interpretować 
zjawiska 
dotyczące 
wyzwań i 
zagrożeń dla 
współczesnego 
bezpieczeństwa. 
zaliczenie 
przedmiotu: 
61%-70% pkt. 

Potrafi w 
średnim zakresie 
interpretować 
zjawiska 
dotyczące 
wyzwań i 
zagrożeń dla 
współczesnego 
bezpieczeństwa. 
zaliczenie 
przedmiotu: 
71%-80% pkt. 

Potrafi w 
zaawansowanym 
zakresie 
interpretować 
zjawiska 
dotyczące 
wyzwań i 
zagrożeń dla 
współczesnego 
bezpieczeństwa. 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% 
- 90% pkt. 

Potrafi w bardzo 
zaawansowanym 
zakresie 
interpretować 
zjawiska 
dotyczące 
wyzwań i 
zagrożeń dla 
współczesnego 
bezpieczeństwa. 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% 
- 100% pkt. 

U_02 

Potrafi w bardzo 
minimalnym 
zakresie 
analizować 
przebieg i skutki 

Potrafi w 
minimalnym 
zakresie 
analizować 
przebieg i skutki 

Potrafi w 
średnim zakresie 
analizować 
przebieg i skutki 
zjawisk 

Potrafi w 
zaawansowanym 
zakresie 
analizować 
przebieg i skutki 

Potrafi w bardzo 
zaawansowanym 
zakresie 
analizować 
przebieg i skutki 
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zjawisk 
mających wpływ 
na 
bezpieczeństwo 
w XXI w.  
zaliczenie 
przedmiotu: 
51%-60% pkt. 
 
 

zjawisk 
mających wpływ 
na 
bezpieczeństwo 
w XXI w.  
zaliczenie 
przedmiotu: 
61%-70% pkt. 
 

mających wpływ 
na 
bezpieczeństwo 
w XXI w.  
zaliczenie 
przedmiotu: 
71%-80% pkt. 
 

zjawisk 
mających wpływ 
na 
bezpieczeństwo 
w XXI w.  
zaliczenie 
przedmiotu: 81% 
- 90% pkt. 
 

zjawisk 
mających wpływ 
na 
bezpieczeństwo 
w XXI w.  
zaliczenie 
przedmiotu: 91% 
- 100% pkt. 
 

K_01 

Posiada 
umiejętność 
prowadzenia 
dyskusji oraz  
przygotowania 
projektów z 
zakresu 
współczesnych 
wyzwań i 
zagrożeń 
bezpieczeństwa. 

Posiada 
umiejętność 
prowadzenia 
dyskusji oraz  
przygotowania 
projektów z 
zakresu 
współczesnych 
wyzwań i 
zagrożeń 
bezpieczeństwa. 

Posiada 
umiejętność 
prowadzenia 
dyskusji oraz  
przygotowania 
projektów z 
zakresu 
współczesnych 
wyzwań i 
zagrożeń 
bezpieczeństwa. 

Posiada 
umiejętność 
prowadzenia 
dyskusji oraz  
przygotowania 
projektów z 
zakresu 
współczesnych 
wyzwań i 
zagrożeń 
bezpieczeństwa. 

Posiada 
umiejętność 
prowadzenia 
dyskusji oraz  
przygotowania 
projektów z 
zakresu 
współczesnych 
wyzwań i 
zagrożeń 
bezpieczeństwa. 

 
 
 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 
Literatura podstawowa  

1. Białoskórski R., Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku, Warszawa 2010. 
2. Koziej, S., Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Warszawa 2006. 
3. Muenkler, H., Wojny naszych czasów, Kraków 2004. 

 
 
Literatura uzupełniająca 
 

1. Chmielewski A., Bezpieczeństwo energetyczne państwa, geopolityczne uwarunkowania, 
Warszawa 2009. 

2. Sieńko J., Szlachcic B., Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w dobie walki z terroryzmem, 
Warszawa 2005. 

3. Hołysz B., Policja na świecie, Warszawa 2011. 
4. Świątkowska J., [w:] https://ik.org.pl/eksperci/joanna-swiatkowska/, Kraków 2018 

 
 
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_W04 
K_W13 

C1 C1-C12 N1, N2, N3, N4  F1, F2, F3 

W_02 K_W03 
K_W08 
 

C1 C1-C12 N1, N2, N3, N4  F1, F2, F3 

U_01 K_U01 
 

C2 C1-C12 N1, N2, N3, N4 F1, F2, F3 
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U_02 K_U03 C2 C1-C12 N1, N2, N3, N4  F1, F2, F3 
K_01 K_K03 

K_K06 
C3 - - - 

 
 
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 20 

Wykonanie projektu 15 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 10 

Suma godzin pracy własnej studenta 45 

Sumaryczne obciążenie studenta 76 

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 
 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:  
 
Dyrektor Instytutu:  
 
 
 
 
 
Przemyśl, dnia  ………………… 


