
 

KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS)  
 
1.  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 Nauka o państwie i prawie 

7. Kod zajęć P02 

8. Poziom/kategoria zajęć zajęcia podstawowe 

9. Status zajęć obowiązkowe 

10. Usytuowanie zajęć w 
harmonogramie realizacji zajęć semestr I 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 3 

13. Koordynator zajęć dr hab. Marek Delong, prof. PWSW 
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 funkcjonowania państwa oraz sposoby jej 
praktycznego zastosowania; 
 
C 2 – student potrafi opisać genezę, funkcje, typy państw i jego formy, a także organy władzy 
funkcjonujące w ramach aparatu państwowego; 
 
C 3 – student zdobywa umiejętności analizowania problemów funkcjonowania 
współczesnych państw, a także prezentacji wyników badań na forum publicznym.  
 
4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. 
 
Podstawowa znajomość problematyki państwa i prawa uzyskana na lekcjach „Wiedzy o 
społeczeństwie” w szkole średniej. 
 



 

 
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 Potrafi prawidłowo definiować podstawowe pojęcia, rozpoznawać i 
analizować typowe procesy i zjawiska z zakresu nauki o państwie. K_W03 

W_02 

Ma wiedzę o instytucjach współczesnego państwa, zna podstawowe 
zasady funkcjonowania systemów politycznych dzięki czemu 
rozumie znaczenie norm i zasad, którymi kierują się państwa 
realizując własną politykę międzynarodową. 

K_W07 

U_01 Rozumie i potrafi stosować podstawowe kategorie pojęciowe 
dotyczące państwa, polityki. K_U06 

U_02 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska związane z 
problematyką państwa i prawa  K_U01 

K_01 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 
zagadnieniami państwa i prawa.  K_K07 

 
6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  
          (W- wykład, K- konwersatorium, P- projekt, C-ćwiczenia) 
 

Wykład 
 

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 
godzin 

W1 Nauka o państwie – zagadnienia wstępne. 2 
W2 System polityczny – terminologia, definicje. 2 
W3 Geneza państwa i systemów politycznych. 2 
W4 Cele, cechy i funkcje państwa. 2 
W5 Typologia systemów politycznych. 2 
W6 Geneza systemów prawnych. 2 
W7 Specyfika systemów prawnych. 2 
W8 Uwarunkowania prawno-ustrojowa współczesnych państw. 2 
W9 Władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza. 2 

W10 Formy rządów (system prezydencki, parlamentarno-gabinetowy, formy 
mieszane, system konwentu). 

2 

W11 Władza polityczna – funkcje i metody realizacji, legitymizacja władzy. 2 
W12 Środki sprawowania władzy. 2 
W13 Państwo a partie polityczne i organizacje społeczne 2 
W14 Demokratyczne państwo prawa. Tworzenie i stosowanie prawa 2 
W15 Prezentacja i omówienie prac studentów. 2 

 Razem  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     

W_02   X  
    

U_01   X     

U_02   X     

K_01       
X (ocena 
aktywnoś

ci) 
 
8. Narzędzia dydaktyczne 
 
Symbol Formy zajęć  
N1 - Metody podające – wykład informacyjny W1-W14 
N2 – Metody poddające - anegdota W1-W14 
N3 – Metody poddające – objaśnienie lub wyjaśnienie W1-W14 
N4 – Metody problemowe – wykład problemowy  W1-W14 
N5 – Metody problemowe – wykład konwersatoryjny  W1-W14 
 
 
9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się  

 
9.1. Sposoby oceny 
 

Ocena formująca 
F1 Kolokwium 
F2 Ocena aktywności  

 
Ocena podsumowująca 

P1 zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej zwykłej 
(F1+F2) 

 
 
 
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 

Potrafi prawidłowo 
definiować 
podstawowe 
pojęcia, 
rozpoznawać i 

Potrafi prawidłowo 
definiować 
podstawowe 
pojęcia, 
rozpoznawać i 

Potrafi prawidłowo 
definiować 
podstawowe 
pojęcia, 
rozpoznawać i 

Potrafi prawidłowo 
definiować 
podstawowe 
pojęcia, 
rozpoznawać i 

Potrafi prawidłowo 
definiować 
podstawowe 
pojęcia, 
rozpoznawać i 



 

analizować typowe 
procesy i zjawiska 
z zakresu nauki o 
państwie w stopniu 
bardzo 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

analizować typowe 
procesy i zjawiska 
z zakresu nauki o 
państwie w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

analizować typowe 
procesy i zjawiska 
z zakresu nauki o 
państwie w stopniu 
średnim zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

analizować typowe 
procesy i zjawiska 
z zakresu nauki o 
państwie w stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

analizować typowe 
procesy i zjawiska 
z zakresu nauki o 
państwie w stopniu 
bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

W_02 

Ma wiedzę o 
instytucjach 
współczesnego 
państwa, zna 
podstawowe 
zasady 
funkcjonowania 
systemów 
politycznych 
dzięki czemu 
rozumie znaczenie 
norm i zasad, 
którymi kierują się 
państwa realizując 
własną politykę 
międzynarodową 
w stopniu bardzo 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Ma wiedzę o 
instytucjach 
współczesnego 
państwa, zna 
podstawowe 
zasady 
funkcjonowania 
systemów 
politycznych 
dzięki czemu 
rozumie znaczenie 
norm i zasad, 
którymi kierują się 
państwa realizując 
własną politykę 
międzynarodową 
w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Ma wiedzę o 
instytucjach 
współczesnego 
państwa, zna 
podstawowe 
zasady 
funkcjonowania 
systemów 
politycznych 
dzięki czemu 
rozumie znaczenie 
norm i zasad, 
którymi kierują się 
państwa realizując 
własną politykę 
międzynarodową 
w stopniu średnim 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Ma wiedzę o 
instytucjach 
współczesnego 
państwa, zna 
podstawowe 
zasady 
funkcjonowania 
systemów 
politycznych 
dzięki czemu 
rozumie znaczenie 
norm i zasad, 
którymi kierują się 
państwa realizując 
własną politykę 
międzynarodową 
w stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Ma wiedzę o 
instytucjach 
współczesnego 
państwa, zna 
podstawowe 
zasady 
funkcjonowania 
systemów 
politycznych 
dzięki czemu 
rozumie znaczenie 
norm i zasad, 
którymi kierują się 
państwa realizując 
własną politykę 
międzynarodową 
w stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_01 

Rozumie i potrafi 
stosować 
podstawowe 
kategorie 
pojęciowe 
dotyczące państwa, 
polityki; potrafi 
pozyskać 
informacje oraz 
zasad 
funkcjonowania 
systemów 
politycznych w 
stopniu bardzo 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Rozumie i potrafi 
stosować 
podstawowe 
kategorie 
pojęciowe 
dotyczące państwa, 
polityki; potrafi 
pozyskać 
informacje oraz 
zasad 
funkcjonowania 
systemów 
politycznych w 
stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Rozumie i potrafi 
stosować 
podstawowe 
kategorie 
pojęciowe 
dotyczące państwa, 
polityki; potrafi 
pozyskać 
informacje oraz 
zasad 
funkcjonowania 
systemów 
politycznych w 
stopniu średnim 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Rozumie i potrafi 
stosować 
podstawowe 
kategorie 
pojęciowe 
dotyczące państwa, 
polityki; potrafi 
pozyskać 
informacje oraz 
zasad 
funkcjonowania 
systemów 
politycznych w 
stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Rozumie i potrafi 
stosować 
podstawowe 
kategorie 
pojęciowe 
dotyczące państwa, 
polityki; potrafi 
pozyskać 
informacje oraz 
zasad 
funkcjonowania 
systemów 
politycznych w 
stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_02 

Potrafi w bardzo 
ograniczonym 
zakresie 
interpretować 
zjawiska związane 
z problematyką 
państwa i prawa 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Potrafi w 
ograniczonym 
zakresie 
interpretować 
zjawiska związane 
z problematyką 
państwa i prawa 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Potrafi w 
znacznym zakresie 
interpretować 
zjawiska związane 
z problematyką 
państwa i prawa 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Potrafi w dużym 
zakresie 
interpretować 
zjawiska związane 
z problematyką 
państwa i prawa 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Potrafi w bardzo 
dużym zakresie 
interpretować 
zjawiska związane 
z problematyką 
państwa i prawa 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

K_01 Podejmuje próby 
identyfikacji i 

Podejmuje próby 
identyfikacji i 

Prawidłowo 
identyfikuje i 

Prawidłowo 
identyfikuje i 

W pogłębiony 
sposób 



 

rozstrzygnięcia 
dylematów 
związanych z 
zagadnieniami 
państwa i prawa.  

rozstrzygnięcia 
dylematów 
związanych z 
zagadnieniami 
państwa i prawa. 

rozstrzyga 
dylematy związane 
z zagadnieniami 
państwa i prawa.  

rozstrzyga 
dylematy związane 
z zagadnieniami 
państwa i prawa. 

identyfikuje i 
rozstrzyga 
dylematy związane 
z zagadnieniami 
państwa i prawa. 

 
 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 
Literatura podstawowa:  
1. Kuciński J., Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa 2006. 
2. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, (red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki), Lublin 

2007. 
 
 
Literatura uzupełniająca:  
1. Dubel L., Korybski A., Markwart Z., Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, 

Kraków 2003. 
2. Herbut R., Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002. 
3. Miklaszewska J. (red.), Demokracja w Europie Środkowej 1989-1999, Kraków 2001. 
4. Sartori G., Teoria demokracji, Warszawa 1994. 
5. Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2004. 
6. Winczorek P., Nauka o państwie, Warszawa 2005. 
7. Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, (red. Pieniążek A., Seidler G. L., Groszyk 

H.), Lublin 2010. 
 

 
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 W1-W14 N1, N2, N3, 
N4, N5  

F1, F2 

W_02 K_W07 C1 W1-W14 N1, N2, N3, 
N4, N5 

F1, F2 

U_01 K_U06 C2 W1-W14 N1, N2, N3, 
N4, N5 

F1, F2 

U_02 K_U01 C2 W1-W14 N1, N2, N3, 
N4, N5 

F1, F2 

K_01 K_K07 C3 W1-W14 N2, N3, N5 F2 
 
 
 
12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Średnia liczba godzin 
na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  30 



 

Udział w ćwiczeniach  - 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach  - 

Udział w praktyce zawodowej - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie   - 

Udział w konsultacjach  - 

Suma godzin kontaktowych 30 

Samodzielne studiowanie treści wykładów 15 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  - 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów  - 

Wykonanie projektu 30 

Suma godzin pracy własnej studenta 45 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 3 

Obciążenie studenta zajęciami praktycznymi - 
Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne - 

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


