
 

 1 

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 Współczesne konflikty międzynarodowe 

7. Kod zajęć KW 06 

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 

15 30 - - - - - 
 
3. Cele zajęć 
C 1 - student nabywa wiedzę z zakresu historii i ewolucji współczesnych konfliktów 
międzynarodowych; 
 
C 2 - student potrafi opisać wybrane konflikty i ich główne etapy oraz potrafi analizować wpływ 
współczesnych konfliktów międzynarodowych 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 
Podstawowa wiedza z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych  
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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 relacjach między podmiotami stosunków 
międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów 
międzynarodowych.  

K_W04 
K_W13 

W_02 Ma wiedzę na temat historycznej ewolucji konfliktów globalnych, 
regionalnych i lokalnych.  K_W08 

U_01 Potrafi wyjaśniać proste zjawiska i procesy zachodzące we współczesnych 
konfliktach międzynarodowych.  K_U11 

U_02 
Posiada umiejętność analizy przyczyn, przebiegu i skutków konkretnych 
procesów i zjawisk zachodzących w stosunkach międzynarodowych w 
aspekcie konfliktów narodowych, etnicznych, państwowych i globalnych 

K_U03 

K_01 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.  K_K01 
 
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 

W1 

Wprowadzenie do problematyki wykładu, pojęcie konfliktów i sporów 
międzynarodowych, konflikt międzynarodowy a konflikt społeczny, konflikt społeczny a 
konflikt polityczny, typologie konfliktów, funkcje konfliktów, podmioty konfliktów 
społecznych. 

1 

W2 

Konflikt jako przedmiot teorii stosunków międzynarodowych, konflikt w ujęciu realizmu 
i neorealizmu, konflikt w ujęciu idealizmu i neoliberalizmu, konflikt w ujęciu podejścia 
neomarksowskiego, konflikt w ujęciu konstruktywizmu. Wymiary konfliktów 
międzynarodowych: polityczny, zbrojny, kulturowy i gospodarczy. 

1 

W3 

Psychospołeczne podstawy konfliktów społecznych: klasyczne socjologiczne teorie 
konfliktów, funkcjonalizm a konflikt – geneza teorii konfliktu, teorie konfliktu Karola 
Marksa, Maxa Webera, Georga Simmela. Współczesne, socjologiczne teorie konfliktów: 
dialektyczna teoria konfliktu Ralpha Dahrendorfa, funkcjonalna teoria konfliktu Lewisa 
Cosera. Psychologiczne podstawy konfliktów społecznych, orientacje wobec konfliktów, 
zachowania międzygrupowe. 

2 

W4 

Międzynarodowe konflikty zbrojne i militarne, pojęcie wojny sprawiedliwej, wojny 
tradycyjne i wojny nowoczesne, wojny nieregularne, źródła i uwarunkowania konfliktów 
zbrojnych, przebieg konfliktów zbrojnych i możliwości ich rozwiązania. Regulacje 
prawno-międzynarodowe rozwiązywania konfliktów zbrojnych. 

1 

W5 
Geografia współczesnych międzynarodowych konfliktów zbrojnych, intensywność 
współczesnych konfliktów międzynarodowych (konflikty, kryzysy, wojny), 
charakterystyka współczesnych międzynarodowych konfliktów zbrojnych. 

1 

W6 
Wybrane konflikty międzynarodowe – konflikt zimnowojenny i jego skutki dla polityki 
międzynarodowej końca XX i początku XXI wieku: wymiar polityczny, zbrojny, 
kulturowy oraz gospodarczy konfliktu. 

1 

W7 
Wybrane konflikty międzynarodowe – konflikty europejskie końca XX wieku (konflikt 
bałkański, rosyjsko-gruziński, konflikty etniczne w państwach zachodnioeuropejskich): 
wymiar polityczny, zbrojny, kulturowy oraz gospodarczy konfliktu. 

1 

W8 Wybrane konflikty międzynarodowe – konflikty w Afryce, procesy dekolonizacji i ich 2 
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skutki, (Somalia, Ruanda, Sierra Leone, Sudan): wymiary polityczny, zbrojny, kulturowy 
oraz gospodarczy konfliktu. 

W9 
Wybrane konflikty międzynarodowe – konflikty w Azji (wojna koreańska, wojny 
wietnamska, konflikt o Kaszmir, konflikt tybetańsko-chiński): wymiary polityczny, 
zbrojny, kulturowy oraz gospodarczy konfliktu. 

1 

W10 
Wybrane konflikty międzynarodowe – konflikty na Bliskim Wschodzie (konflikt 
izraelsko-palestyński, konflikt iracko-irański, I wojna w Zatoce Perskiej): wymiary 
polityczny, zbrojny, kulturowy oraz gospodarczy konfliktu. 

1 

W11 
Wybrane konflikty międzynarodowe – konflikty w Ameryce Południowej (Kuba, 
Nikaragua, Panama, Wojna o Falklandy): wymiary polityczny, zbrojny, kulturowy oraz 
gospodarczy konfliktu. 

1 

W12 

Międzynarodowe konflikty kulturowe i cywilizacyjne, charakterystyka konfliktów 
kulturowych i cywilizacyjnych, środki i metody konfliktów kulturowych i 
cywilizacyjnych. Międzynarodowe konflikty gospodarcze, charakterystyka konfliktów 
gospodarczych, środki i metody konfliktów gospodarczych, rozkład bogactwa i 
zamożności na świecie, teoria systemu-świata Immanuela Wallensteina, konflikt Północ-
Południe. 

1 

W13 
Wybrane konflikty międzynarodowe – wojna z terroryzmem (Wojna w Afganistanie, II 
wojna w Zatoce Perskiej, Syrii i Ukrainie na przełomie XX i XXI wieku): wymiary 
polityczny, zbrojny, kulturowy oraz gospodarczy konfliktu. 

1 

 
Ćwiczenia 

Suma  15 

C1 Podstawy polityki bezpieczeństwa państwa i ich metod reagowania na zjawiska 
konfliktowe 2 

C2 Ewolucja pojęcia bezpieczeństwo i konflikt 2 
C3 Charakterystyka konfliktów międzynarodowych w XX wieku 2 
C4 Przyczyny konfliktów w Afryce i ich wpływ na politykę międzynarodową 2 

C5 Wpływ globalizacji na rozwój konfliktów międzynarodowych. Aspekt kulturowy i 
ekonomiczny 2 

C6 Wojny domowe jako przykład konfliktów międzynarodowych 2 
C7 Mechanizmy przeciwdziałania konfliktom przez państwa i organizacje międzynarodowe 2 
C8 Konflikt izraelsko – palestyński 2 
C9 Konflikt czeczeńsko – rosyjski 1994-2006 2 
C10 Rozpad Jugosławii i jej konsekwencje 1990-2006 2 
C11 Spór między Afganistanem a Pakistanem 2 
C12 Wojna w Iraku i Syrii 2 
C13 Konflikt rosyjsko-gruziński, konflikt rosyjsko-ukraiński 2 
C14 Konflikt koreański 2 
C15 Konflikt małych narodów Europy 2 

Suma  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    

Praca w 
małej 

grupie, 
aktywnoś

ć 
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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  

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

C1-C15 

 N5 -  Metody problemowe – aktywizujące  - metoda 
przypadków  

C1 – C15 

 N6 – Metody eksponujące – pokaz połączony z przeżyciem C1, C2, C 3, C6 
 
 
9. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 

 
9.1. Sposoby oceny 
 
ocena formująca: 

F1 Egzamin pisemny 

F2 Kolokwium zaliczeniowe 
F3 Praca w grupach na ćwiczeniach, aktywność  

 
                                  
ocena podsumowująca: 

P1 
Zaliczenie z kolokwium i aktywności w trakcie zajęć – 

(zdobywanie punktów od 1-10)  
średnia zwykła F1+F3 

P2 
Zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej ważonej 

F1+P1, gdzie praca semestralna stanowi 2/3 oceny, udział 
w ćwiczeniach = 1/3 oceny 

 
 
9.2. Kryteria oceny 
 

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 
relacjach między 

Ma podstawową 
wiedzę o 
relacjach między 
podmiotami 

Ma znaczną 
wiedzę o 
relacjach między 
podmiotami 

Ma dużą wiedzę 
o relacjach 
między 
podmiotami 

Ma pogłębioną  
wiedzę o 
relacjach między 
podmiotami 
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podmiotami 
stosunków 
międzynarodowy
ch ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
konfliktów 
międzynarodowy
ch 
zaliczenie 
przedmiotu: 
51%-60% pkt. 

stosunków 
międzynarodowy
ch ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
konfliktów 
międzynarodowy
ch 
zaliczenie 
przedmiotu: 
61%-70% pkt. 

stosunków 
międzynarodowy
ch ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
konfliktów 
międzynarodowy
ch 
zaliczenie 
przedmiotu: 
71%-80% pkt. 

stosunków 
międzynarodowy
ch ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
konfliktów 
międzynarodowy
ch 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% 
- 90% pkt. 

stosunków 
międzynarodowy
ch ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
konfliktów 
międzynarodowy
ch 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% 
- 100% pkt. 

W_02 

Ma bardzo 
podstawową 
wiedzę na temat 
historycznej 
ewolucji 
konfliktów 
globalnych, 
regionalnych i 
lokalnych. 
zaliczenie 
przedmiotu: 
51%-60% pkt. 

Ma podstawową 
wiedzę na temat 
historycznej 
ewolucji 
konfliktów 
globalnych, 
regionalnych i 
lokalnych. 
zaliczenie 
przedmiotu: 
61%-70% pkt. 

Ma średnią 
wiedzę na temat 
historycznej 
ewolucji 
konfliktów 
globalnych, 
regionalnych i 
lokalnych. 
zaliczenie 
przedmiotu: 
71%-80% pkt. 

Ma dużą wiedzę 
na temat 
historycznej 
ewolucji 
konfliktów 
globalnych, 
regionalnych i 
lokalnych. 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% 
- 90% pkt. 

Ma bardzo dużą 
wiedzę na temat 
historycznej 
ewolucji 
konfliktów 
globalnych, 
regionalnych i 
lokalnych. 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% 
- 100% pkt. 

U_01 

Potrafi w  
bardzo 
minimalnym 
zakresie 
wyjaśniać proste 
zjawiska i 
procesy 
zachodzące we 
współczesnych 
konfliktach 
międzynarodowy
ch. 
zaliczenie 
przedmiotu: 
51%-60% pkt. 

Potrafi w  
minimalnym 
zakresie 
wyjaśniać proste 
zjawiska i 
procesy 
zachodzące we 
współczesnych 
konfliktach 
międzynarodowy
ch. 
zaliczenie 
zaliczenie 
przedmiotu: 
61%-70% pkt. 

Potrafi w  
średnim zakresie 
wyjaśniać proste 
zjawiska i 
procesy 
zachodzące we 
współczesnych 
konfliktach 
międzynarodowy
ch. 
zaliczenie 
zaliczenie 
przedmiotu: 
71%-80% pkt. 

Potrafi w  
dużym zakresie 
wyjaśniać proste 
zjawiska i 
procesy 
zachodzące we 
współczesnych 
konfliktach 
międzynarodowy
ch. 
zaliczenie 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% 
- 90% pkt. 

Potrafi w  
bardzo dużym 
zakresie 
wyjaśniać proste 
zjawiska i 
procesy 
zachodzące we 
współczesnych 
konfliktach 
międzynarodowy
ch. 
zaliczenie 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% 
- 100% pkt. 
 

U_02 

Potrafi w bardzo 
minimalnym 
stopniu 
analizować 
przyczyny, 
przebieg i skutki 
konfliktów 
międzynarodowy
ch  
zaliczenie 
przedmiotu: 
51%-60% pkt. 

Potrafi w 
minimalnym 
stopniu 
analizować 
przyczyny, 
przebieg i skutki 
konfliktów 
międzynarodowy
ch  
zaliczenie 
przedmiotu: 
61%-70% pkt. 

Potrafi w 
średnim stopniu 
analizować 
przyczyny, 
przebieg i skutki 
konfliktów 
międzynarodowy
ch  
zaliczenie 
przedmiotu: 
71%-80% pkt. 

Potrafi w dobrym 
stopniu 
analizować 
przyczyny, 
przebieg i skutki 
konfliktów 
międzynarodowy
ch  
zaliczenie 
przedmiotu: 81% 
- 90% pkt. 

Potrafi w bardzo 
dobrym stopniu 
analizować 
przyczyny, 
przebieg i skutki 
konfliktów 
międzynarodowy
ch  
zaliczenie 
przedmiotu: 91% 
- 100% pkt. 
 

K_01 
Potrafi 
współdziałać i 
pracować w 

Potrafi 
współdziałać i 
pracować w 

Potrafi 
współdziałać i 
pracować w 

Potrafi 
współdziałać i 
pracować w 

Potrafi w 
współdziałać i 
pracować w 
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grupie, 
przyjmując w 
niej różne role. 

grupie, 
przyjmując w 
niej różne role. 

grupie, 
przyjmując w 
niej różne role. 

grupie, 
przyjmując w 
niej różne role. 

grupie, 
przyjmując w 
niej różne role. 

 
 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 
Literatura podstawowa – wykłady 
 

1. Łoś, R., Regina-Zacharski, J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010. 
2. Munkler, H., Wojny naszych czasów, Kraków 2004.  
3. Nye, J., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009. 

 
Literatura dodatkowa 
 

1. Boniface, P., Atlas wojen XX wieku, Warszawa 2001.  
2. Brown, R., Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, Gdańsk 2006.  
3. Cesarz, Z., Stadtmüller, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 2001.  
4. Clausewitz, C. von, O wojnie, Warszawa 2006. 
5. Dahrendorf, R., Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, Kraków 2008.  
6. Ferenc J., Czeczenia w świtle prawa i w oczach świata, Toruń 2004.  
7. Gelvin, J., Konflikt izraelsko-palestyński, Kraków 2009.  
8. Kłaczyński R., Ropa naftowa i gaz ziemny obszaru postradzieckiego, Kraków 2010. 
9. Konflikty współczesnego świata, t. 1-2, R. Borkowski (red.), Kraków 2001-2002. 
10. Korzeniewski, K., Afganistan. Gdzie reguł jest brak reguł, Warszawa 2006.  
11. Kozerawski D., (red.), Działania wojenne, pokojowe i stabilizacyjne prowadzone w warunkach 

szczególnych w XX i XXI wieku : konflikty - doświadczenia – bezpieczeństwo, Toruń 2007 
12. Najnowsza historia świata, A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc (red.)., Kraków 1999.   
13. Stosunki międzynarodowe w Afryce, J.J. Milewski, W. Lizak (red.), Warszawa 2002.  
14. Waldenberg, M., Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny w Kosowie, Warszawa 

2003.  
 
 

 
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 W1-W13,  
C 1-C15 

N1, N2, N3, N4, 
N5, N6  

F1, F2, F 3, 

W_02 K_W08 C1 W1-W13, 
C 1-C15 

N1, N2, N3, N4, 
N5, N6 

F1, F2, F 3 

U_01 K_U11 C2 W1-W13, 
C 1-C15 

N1, N2, N3, N4, 
N5,N6 

F1, F 3 

U_02 K_U03 C2 W1-W13, 
C 1-C15 

N1, N2, N3, N4, 
N5, N6 

F1, F 3 

K_01 K_K01 C3 - - - 
 
 
 
 
 



 

 7 

12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Średnia liczba godzin 
na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  15 

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 46 

Samodzielne studiowanie treści wykładów  - 
Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne 20 

Wykonanie projektu - 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 10 

Suma godzin pracy własnej studenta 30 

Sumaryczne obciążenie studenta 76 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 3 
Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 
praktyczne 50 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne 2 

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


