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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 Podmioty stosunków międzynarodowych  

7. Kod zajęć KW02 

8. Poziom/kategoria zajęć Zajęcia kierunkowe do wyboru 

9. Status zajęć Fakultatywny 

10. Usytuowanie zajęć w 
harmonogramie realizacji zajęć Semestr IV 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 3 

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 15 - - - - - 
 
3. Cele zajęć 
C 1 - student nabywa wiedzę z zakresu podmiotów stosunków międzynarodowych i ich roli w 
zapewnianiu bezpieczeństwa, a także metod, narzędzi i technik służących do przygotowania 
projektów na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa; 
 
C 2 - student potrafi przygotować zarówno projekt na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, jak 
też wypowiedź ustną na temat roli podmiotów stosunków międzynarodowych w realizacji 
projektów na rzecz bezpieczeństwa; 
 
C 3 - student zdobywa umiejętności pracy w grupie w trakcie przygotowania projektu.  
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4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 
 
Podstawowa wiedza z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Średniozaawansowana 
znajomość programu Power Point.   
 
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 podmiotach stosunków 
międzynarodowych, z uwzględnieniem ich roli w zapewnieniu 
pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. 

K_W03 
K_W04 
K_W13 

W_02 
Ma podstawową wiedzę na temat metod, narzędzi oraz technik 
służących do przygotowania projektu na rzecz szeroko pojętego  
bezpieczeństwa.  

K_W13 
K_W14 

U_01 

Posiada umiejętność przygotowania prostych projektów w języku 
polskim, dotyczących zagadnień związanych z zapewnieniem 
szeroko pojętego bezpieczeństwa i w ramach działalności 
podmiotów stosunków międzynarodowych. 

K_U09 

U_02 
Posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych, w języku 
polskim w zakresie roli podmiotów stosunków międzynarodowych 
w realizacji projektów na rzecz bezpieczeństwa.  

K_U10 
K_U11 
K_U12  

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

K_K01 
K_K03 
K_K06 

 
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 Definicja i rodzaje podmiotów stosunków międzynarodowych. Podmioty 
stosunków międzynarodowych a podmioty prawa międzynarodowego.  

2 

W2 
Państwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych. Uczestnictwo państw 
nieuznawanych i częściowo uznawanych na arenie międzynarodowej w 
stosunkach międzynarodowych.  

2 

W3 Niesuwerenne organizacje terytorialne oraz suwerenne podmioty 
bezterytorialne  jako strony stosunków międzynarodowych.  

2 

W4 Narody jako podmioty stosunków międzynarodowych. 2 

W5 Międzynarodowe organizacje rządowe jako aktorzy stosunków 
międzynarodowych. 

2 

W6 

Rola struktur i sił transnarodowych w kształtowaniu stosunków 
międzynarodowych. Działalność międzynarodowych organizacji 
pozarządowych, korporacji międzynarodowych, ponadnarodowych ruchów 
ideologicznych i grup wyznaniowych. 

6 
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W7 Subpaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych: partie polityczne, 
organizacje społeczne, osoby fizyczne. 

4 

W8 Rola think tanków w stosunkach międzynarodowych.  2 

W9 
Działalność podmiotów państwowych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa – 
historia i teraźniejszość. Państwa trwale neutralne, neutralne i 
niezaangażowane. 

2 

W10 Rola międzynarodowych organizacji rządowych w zapewnieniu pokoju i 
bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych.  

2 

W11 
Rola struktur i sił transnarodowych oraz subpaństwowych uczestników 
stosunków międzynarodowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa 
światowego.  

4 

 Razem 30 
 

Ćwiczenia  

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 
godzin 

C1 Definicja projektu, cechy charakterystyczne projektu, typologia projektów.  1 

C2 Pojęcie zarządzania projektami, planowanie projektu, zarządzanie zespołem 
projektowym. 

2 

C3 Planowanie procesu realizacji projektów. Planowanie i kwalifikowalność 
kosztów w projekcie. 

2 

C4 Cykl rozwiązywania problemu. Fazy realizacji projektu.  2 

C5 Wybrane aspekty zarządzania projektami miękkimi. Komunikowanie w zespole 
projektowym. Cechy dobrego zespołu projektowego. 

2 

C6 
Projekty na rzecz bezpieczeństwa – wprowadzenie do problematyki. 
Projekty na rzecz bezpieczeństwa realizowane przez wybrane międzynarodowe 
organizacje rządowe oraz międzynarodowe organizacje pozarządowe.   

2 

C7 
 Projekty na rzecz bezpieczeństwa realizowane przez polskie think tanki oraz   
organizacje pozarządowe zlokalizowane na terenie Polski. Prezentacje 
projektów na rzecz bezpieczeństwa wykonanych przez studentów. 

2 

C8 
Projekty na rzecz bezpieczeństwa realizowane przez państwa oraz 
subpaństwowych uczestników stosunków międzynarodowych. Prezentacje 
projektów na rzecz bezpieczeństwa wykonanych przez studentów. 

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      

W_02    X   X 

U_01    X   X 

U_02    X   X 

K_01    X   X 
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8. Narzędzia dydaktyczne 
Symbol Rodzaj zajęć  
N1 – Metody podające – wykład informacyjny  W1-W11, C1 
N2 -  Metody poddające – objaśnienie lub wyjaśnienie  W1-W11 
N3 -  Metody problemowe – wykład konwersatoryjny  W1-W11 
N4 – Metody problemowe – aktywizujące – metoda 
przypadków  

C6-C8 

N5 – Metody praktyczne – pokaz z objaśnieniem  C1-C8 
N6 – Metody praktyczne – metoda projektów  C6-C8 
N7 – Metody praktyczne – metoda przewodniego 
tekstu 

C2-C8 

N8 – Metody eksponujące – film  W2, W6, W10 
 
9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się  

 
9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 
F1 Egzamin 
F2 Kolokwium  
F3 Projekt 
F4 Ocena aktywności  

 
Ocena podsumowująca 

P1 zaliczenie wykładu na podstawie oceny z egzaminu 
(F1) 

P2 zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej ważonej, 
(F2+F3+F4), gdzie F2 =30%, F3=50%, F4=20% 

P3 zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej 
ważonej (P1+P2), gdzie P1=60% a P2=40% 

 
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 

Ma  bardzo 
podstawową 
wiedzę o 
podmiotach 
stosunków 
międzynarodowyc
h i ich roli w 
zapewnieniu 
pokoju i 
bezpieczeństwa 
międzynarodoweg
o 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Ma   podstawową 
wiedzę o 
podmiotach 
stosunków 
międzynarodowyc
h i ich roli w 
zapewnieniu 
pokoju i 
bezpieczeństwa 
międzynarodoweg
o 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Ma  średnią 
wiedzę o 
podmiotach 
stosunków 
międzynarodowyc
h i ich roli w 
zapewnieniu 
pokoju i 
bezpieczeństwa 
międzynarodoweg
o 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Ma  dużą wiedzę o 
podmiotach 
stosunków 
międzynarodowyc
h i ich roli w 
zapewnieniu 
pokoju i 
bezpieczeństwa 
międzynarodoweg
o 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Ma bardzo dużą 
wiedzę o 
podmiotach 
stosunków 
międzynarodowyc
h i ich roli w 
zapewnieniu 
pokoju i 
bezpieczeństwa 
międzynarodoweg
o 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 
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W_02 

Ma bardzo 
podstawową 
wiedzę na temat 
metod, narzędzi 
oraz technik 
służących do 
przygotowania 
projektu na rzecz 
szeroko pojętego  
bezpieczeństwa 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Ma podstawową 
wiedzę na temat 
metod, narzędzi 
oraz technik 
służących do 
przygotowania 
projektu na rzecz 
szeroko pojętego  
bezpieczeństwa 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Ma znaczną 
wiedzę na temat 
metod, narzędzi 
oraz technik 
służących do 
przygotowania 
projektu na rzecz 
szeroko pojętego  
bezpieczeństwa 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Ma dużą wiedzę na 
temat metod, 
narzędzi oraz 
technik służących 
do przygotowania 
projektu na rzecz 
szeroko pojętego  
bezpieczeństwa 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 
 
 

Ma bardzo dużą 
wiedzę na temat 
metod, narzędzi 
oraz technik 
służących do 
przygotowania 
projektu na rzecz 
szeroko pojętego  
bezpieczeństwa 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_01 

Posiada 
umiejętność 
przygotowania 
bardzo prostych 
projektów, 
dotyczących 
zagadnień 
związanych z 
zapewnieniem 
szeroko pojętego 
bezpieczeństwa i w 
ramach 
działalności 
podmiotów 
stosunków 
międzynarodowyc
h 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 
 

Posiada 
umiejętność 
przygotowania 
prostych 
projektów, 
dotyczących 
zagadnień 
związanych z 
zapewnieniem 
szeroko pojętego 
bezpieczeństwa i w 
ramach 
działalności 
podmiotów 
stosunków 
międzynarodowyc
h 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Posiada 
umiejętność 
przygotowania 
dość 
rozbudowanych 
projektów, 
dotyczących 
zagadnień 
związanych z 
zapewnieniem 
szeroko pojętego 
bezpieczeństwa i w 
ramach 
działalności 
podmiotów 
stosunków 
międzynarodowyc
h 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Posiada 
umiejętność 
przygotowania 
rozbudowanych 
projektów, 
dotyczących 
zagadnień 
związanych z 
zapewnieniem 
szeroko pojętego 
bezpieczeństwa i w 
ramach 
działalności 
podmiotów 
stosunków 
międzynarodowyc
h 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Posiada 
umiejętność 
przygotowania 
bardzo 
rozbudowanych  
projektów, 
dotyczących 
zagadnień 
związanych z 
zapewnieniem 
szeroko pojętego 
bezpieczeństwa i w 
ramach 
działalności 
podmiotów 
stosunków 
międzynarodowyc
h 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_02 

Potrafi w bardzo 
podstawowym 
zakresie 
przygotować 
wystąpienia ustne 
odnośnie roli 
podmiotów 
stosunków 
międzynarodowyc
h w realizacji 
projektów na rzecz 
bezpieczeństwa 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 
 

Potrafi w 
podstawowym 
zakresie 
przygotować 
wystąpienia ustne 
odnośnie roli 
podmiotów 
stosunków 
międzynarodowyc
h w realizacji 
projektów na rzecz 
bezpieczeństwa 
zaliczenie 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Potrafi w średnim 
zakresie 
przygotować 
wystąpienia ustne 
odnośnie roli 
podmiotów 
stosunków 
międzynarodowyc
h w realizacji 
projektów na rzecz 
bezpieczeństwa 
zaliczenie 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Potrafi w dużym 
zakresie 
przygotować 
wystąpienia ustne 
odnośnie roli 
podmiotów 
stosunków 
międzynarodowyc
h w realizacji 
projektów na rzecz 
bezpieczeństwa 
zaliczenie 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Potrafi w bardzo 
dużym zakresie 
przygotować 
wystąpienia ustne 
odnośnie roli 
podmiotów 
stosunków 
międzynarodowyc
h w realizacji 
projektów na rzecz 
bezpieczeństwa 
zaliczenie 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

K_01 

Potrafi w bardzo 
minimalnym 
stopniu 
współdziałać i 
pracować w grupie 
w ramach 
przygotowania 
projektu. 

Potrafi w 
minimalnym 
stopniu 
współdziałać i 
pracować w grupie 
w ramach 
przygotowania 
projektu. 

Potrafi w średnim 
stopniu 
współdziałać i 
pracować w grupie 
w ramach 
przygotowania 
projektu. 

Potrafi w dużym 
stopniu 
współdziałać i 
pracować w grupie 
w ramach 
przygotowania 
projektu. 

Potrafi w bardzo 
dużym stopniu 
współdziałać i 
pracować w grupie 
w ramach 
przygotowania 
projektu. 
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10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 
Literatura podstawowa:  

1. Ostaszewski P., Międzynarodowe stosunki polityczne, Warszawa 2010.  
2. Plata-Nalborski K., Projekty z dotacją. Podręcznik konsultanta, wnioskodawcy i 

beneficjenta, Gliwice 2011.  
3. Żukrowska K. [red.], Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, 

Warszawa 2011.  
 

Literatura uzupełniająca:  

1. Łoś-Nowak T., Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota-mechanizmy 
działania-zasięg, Wrocław 2009.  

2. Łoś-Nowak T., Współczesne stosunki międzynarodowe, Wrocław 2010.  
3. Pawlak M., Zarządzanie projektem, Warszawa 2007.  

 
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_W13 

C1 W1-W11 N1-N3, N8 F1 

W_02 K_W13 
K_W14 

C1 C1-C8 N1, N4-N7 F2-F4 

U_01 K_U09 C2 W1-W11, 
C1-C8 

N1-N8 F1-F4 

U_02 K_U10 
K_U11 
K_U12 

C2 W1-W11, 
C1-C8 

N1-N8 F1-F4 

K_01 K_K01 
K_K03 
K_K06 

C3 C1-C8 N4-N7 F2-F4 

 
 
12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Średnia liczba godzin 
na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  30 

Udział w ćwiczeniach 15 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach  - 

Udział w praktyce zawodowej - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie  1 

Udział w konsultacjach  - 
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Suma godzin kontaktowych 46 

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

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 10 

Wykonanie projektu 10 

Suma godzin pracy własnej studenta 30 

Sumaryczne obciążenie studenta 76 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 3 
Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 
praktyczne 35 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne 1,5 

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


