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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW 

 

a.  Nazwa kierunku studiów: Politologia 

b.  Poziom kształcenia: pierwszy 

c.  Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

d.  Forma studiów: stacjonarna 

e.  Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat 

f.  Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia: nauki społeczne 

g.  

Wskazanie dziedzin (nauki lub sztuki) i dyscyplin 

(naukowych lub artystycznych), do których odnoszą się 

efekty uczenia się: 

dziedzina nauki: 

dyscyplina naukowa: 

 

 

 

nauki społeczne 

nauki o polityce 

h.  Łączna liczba godzin zajęć: 1935 (+KZO) 

i.  

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia: 

104 

j.  
Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych: 
5 

k.  
Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach praktyk zawodowych: 
4 
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Kierunkowe efekty uczenia się dla kierunku studiów:  

 

Politologia 

 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

 

Profil: ogólnoakademicki 

 

 

 

 
Objaśnienie oznaczeń: 

 

K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się  

W - kategoria wiedzy 

U - kategoria umiejętności 

K  (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 

P6S_ - efekty uczenia się w obszarze nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia  

(6. PRK) 

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu uczenia się 

 

 

Symbol 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 
 

Politologia 

 
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów 

Politologia absolwent: 

Odniesienie do 

efektów uczenia 

się w obszarze 

nauk społecznych 

WIEDZA 

K_W01 

Ma podstawową wiedzę z zakresu nauki o polityce, jej umiejscowienia 

w obrębie obszarów i dziedzin nauk społecznych oraz występujących 

relacji między nimi 
P6S_WG 

K_W02 

Posiada podstawową wiedzę w zakresie dylematów współczesnej 

cywilizacji, związanych z podejmowanymi działaniami w obszarze 

struktur oraz instytucji politycznych, społecznych i medialnych, a także 

ekonomicznych, prawnych i kulturowych  

P6S_WK 

K_W03 
Zna w podstawowym zakresie metodologię badań w naukach 

społecznych 
P6S_WG 



 

K_W04 

Objaśnia podstawowe normy i reguły organizujące struktury oraz 

instytucje społeczne i polityczne (prawne, moralne) 

 
P6S_WG 

K_W05 

Wskazuje źródła, naturę i zmiany prawidłowości rządzących 

strukturami i instytucjami, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości 

człowieka jako twórcy kultury 
P6S_WG 

K_W06 

Definiuje podstawowe pojęcia i regulacje z zakresu ochrony własności 

intelektualnej, prawa autorskiego oraz przedsiębiorczości 

indywidualnej 
P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

Identyfikuje i interpretuje zachodzące zjawiska społeczne, polityczne, 

ekonomiczne, prawne i kulturowe w oparciu o posiadaną wiedzę ze 

szczególnym uwzględnieniem nauki o polityce w obszarze nauk 

społecznych 

P6S_UW 

K_U02 

Potrafi identyfikować, planować i z użyciem metod projektowych 

proponować odpowiednie rozwiązania złożonych i nietypowych 

problemów w obszarze społeczno-politycznym  

P6S_UW 

P6S_UO 

K_U03 
Potrafi gromadzić, opracowywać oraz interpretować materiały 

źródłowe w obszarze nauk społecznych 
P6S_UW 

K_U04 

Będąc świadomym potrzeby ustawicznego uzupełniania wiedzy i 

podnoszenia własnych umiejętności i kompetencji, potrafi ocenić 

wpływ sytuacji ekonomicznej, politycznej, prawnej i społecznej na 

podmioty i procesy w obszarze nauk społecznych 

P6S_UU 

K_U05 

Biorąc udział w realizacji prac zespołów projektowych bądź 

indywidualnie potrafi kształtować proces własnego rozwoju i innych 

osób 
P6S_UU 

K_U06 
Umie wykorzystywać odpowiednie środki i techniki cyfrowe (w tym z 

pogranicza ICT) w zakresie dot. polityki i bezpieczeństwa 
P6S_UW 

K_U07 

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i pisemnych na 

temat zagadnień z zakresu mediów oraz komunikowania w języku 

polskim oraz obcym  
P6S_UK 

K_U08 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do prowadzenia i analizowania 

projektów zawodowych w obszarze polityki i bezpieczeństwa 
P6S_UO 

K_U09 

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 

Opisu Kształcenia Językowego, w tym podstawowymi terminami z 

zakresu nauki o polityce 
P6S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 

Ma świadomość znaczenia nauk społecznych dla kształtowania więzi i 

postaw społecznych, co przejawia się w wyrażaniu krytycznej oceny 

posiadanej wiedzy    
P6S_KK 

K_K02 

Jest przygotowany do pracy (również pod względem przestrzegania 

zasad etyki zawodowej) w organizacjach i instytucjach społecznych, 

politycznych, medialnych  oraz w obszarze bezpieczeństwa 
P6S_KR 

K_K03 

Jest zdolny do zorientowania się na doprecyzowanie priorytetów 

zawodowych, służących realizacji określonego przez siebie lub innych 

zadania 
P6S_KR 



 

K_K04 
Docenia znaczenie wartości demokratycznych oraz ma świadomość 

konieczności aktywności obywatelskiej 
P6S_KO 

K_K05 
Ma świadomość poznawczego i praktycznego wymiaru zastosowania 

wiedzy naukowej, w szczególności z zakresu nauki o polityce 
P6S_KK 

K_K06 

Wykazuje szczególną wrażliwość społeczną na rozmaite problemy 

życia codziennego, w tym dotyczących szeroko rozumianej 

przedsiębiorczości w życiu publicznym 
P6S_KO 

 

  



 

Politologia 

Studia I stopnia, stacjonarne 

Plan studiów 
 

Przedmiot Liczba godzin Forma 

zaliczenia 
ECTS 

Ogółem Wykł. Ćw. Kon. 

Przedmioty ogólne 

Język obcy 120 - - 120 E 7 

Technologia informacyjna 30 - - 30 z/o 2 

Wychowanie fizyczne 60 - 60 - z/bo - 

Szkolenie BHP 4 - - - z/bo - 

Szkolenie biblioteczne 2 - - - z/bo - 

Szkolenie z ochrony własności intelektualnej 2 - - - z/bo - 

Razem przedmioty ogólne 210 - 60 150 E – 1 

z/o - 1 

9 

Przedmioty podstawowe 

Filozofia z elementami logiki (wiedza human.) 30 30 - - E 5 

Socjologia (wiedza społ.) 30 15 15 - z/o 4 

Ekonomia 30 15 15 - z/o 2 

Wstęp do teorii państwa i prawa (NoP) 30 15 15 - z/o 3 

Geografia polityczna i gospodarcza (NoP) 30 15 15 - z/o 3 

Nauka o polityce (NoP) 30 15 15 - E 4 

Bezpieczeństwo państwa (NoP) 45 30 15 - E 5 

Razem przedmioty podstawowe 225 135 90 - E – 3 

z/o –4 

26 

Przedmioty kierunkowe (NoP) 

Historia myśli politycznej 1 30 15 15 - z/o 3 

Historia myśli politycznej 2 60 30 30 - E 5 

Współczesne systemy polityczne 60 30 30 - E 5 

System polityczny RP 60 30 30 - E 5 

Partie i systemy partyjne 60 30 30 - E 6 

Teoria polityki 1 60 30 30 - z/o 4 

Teoria polityki 2 60 30 30 - E 4 

Marketing polityczny 45 15 30 - E 4 

Samorząd i polityka lokalna 45 15 30 - E 4 

Międzynarodowe stosunki polityczne 1 30 15 15 - z/o 3 

Międzynarodowe stosunki polityczne 2 60 30 30 - E 4 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 60 30 30 - E 4 

Wprowadzenie do integracji europejskiej 30 15 15 - E 3 

Historia polityczna Polski XX i XXI wieku 45 15 30 - E 4 

Doktryny i ideologie polityczne 45 30 15 - E 4 

Wprowadzenie do badań naukowych 45 - - 45 z/o 4 

Razem przedmioty kierunkowe 795 360 390 45 E – 12 

z/o - 4 

66 

Moduł translatoria (wybór) (NoP) 

Translatorium (kurs w języku nowożytnym) 30 - - 30 z/o 2 

Razem moduł translatora (wybór) 30 - - 30 z/o - 1 2 

Kursy zmienne ogólnouczelniane (wybór) 

Kurs ogólnouczelniany 1 - - - - z/o 2 

Kurs ogólnouczelniany 2 - - - - z/o 2 

Kurs ogólnouczelniany 3 - - - - z/o 2 

Kurs ogólnouczelniany 4 - - - - z/o 2 

Kurs ogólnouczelniany 5 - - - - z/o 2 



 

Razem kursy zmienne ogólnouczelniane - -  

 

- - E - 0 

z/o – 5 

10 

Przedmioty specjalności (wybór) (NoP)       

Przedmiot specjalności 1 45 15 30 - E 4 

Przedmiot specjalności 2 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 3 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 4 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 5 45 15 30 - E 4 

Przedmiot specjalności 6 30 - 30 - z/o 4 

Przedmiot specjalności 7 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 8 45 15 30 - E 3 

Przedmiot specjalności 9 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 10 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 11 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 12 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 13 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 14 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 15 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 16 30 - 30 - z/o 3 

Razem przedmioty specjalności (wybór) 525 45 480  E – 3 

z/o - 12  

51 

Seminarium dyplomowe (wybór) (NoP) 60 - - 60 z/o x2 12 

Praktyki zawodowe (wybór) 90 - - - z/bo 4 

Ogółem 1935  
+ KZO 

540  
+KZO 

1020 
+KZO 

285 
+KZO 

E – 19 

z/o – 30 

180 

 

(NoP) – zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w 

dyscyplinie Nauki o polityce. 

  



 

Politologia 

Studia I stopnia, stacjonarne 

Szczegółowy plan studiów 
 

Semestr 1 

Przedmiot Liczba godzin Forma 

zaliczenia 

ECTS 

Ogółem Wykł. Ćw. Kon. 

Filozofia z elementami logiki (wiedza human.) 30 30 - - E 5 

Bezpieczeństwo państwa 45 30 15 - E 5 

Nauka o polityce 30 15 15 - E 4 

Socjologia (wiedza społ.) 30 15 15 - z/o 4 

Historia myśli politycznej 1 30 15 15 - z/o 3 

Wstęp do teorii państwa i prawa 30 15 15 - z/o 3 

Technologia informacyjna 30 - - 30 z/o 2 

Przedmiot specjalności 1 45 15 30 - E 4 

Szkolenie BHP 4 - - - z/bo - 

Szkolenie biblioteczne 2 - - - z/bo - 

Razem 270  

 

135  

 

105  

 

30  

 

E -4 

z/o – 5 

30 

 

Semestr 2 

Przedmiot Liczba godzin Forma 

zaliczenia 

ECTS 

Ogółem Wykł. Ćw. Kon. 

Historia myśli politycznej 2 60 30 30 - E 5 

Współczesne systemy polityczne 60 30 30 - E 5 

Historia polityczna Polski XX wieku 45 15 30 - E 4 

Geografia polityczna i gospodarcza 30 15 15 - z/o 3 

Ekonomia 30 15 15 - z/o 2 

Przedmiot specjalności 2 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 3 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 4 30 - 30 - z/o 3 

Kurs ogólnouczelniany 1 - - - - z/o 2 

Wychowanie fizyczne 30 - 30 - z/bo - 

Razem 345  
+ KZO 

105 
+KZO 

240 
+KZO 

- 
+KZO 

E – 3 

z/o – 6 

30 

 

Semestr 3 

Przedmiot Liczba godzin Forma 

zaliczenia 

ECTS 

Ogółem Wykł. Ćw. Kon. 

Partie i systemy partyjne 60 30 30 - E 6 

Doktryny i ideologie polityczne 45 30 15 - E 4 

Teoria polityki 1 60 30 30 - z/o 4 

Międzynarodowe stosunki polityczne 1 30 15 15 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 5 45 15 30 - E 4 

Przedmiot specjalności 6 30 - 30 - z/o 4 

Przedmiot specjalności 7 30 - 30 - z/o 3 

Kurs ogólnouczelniany 2 - - - - z/o 2 

Wychowanie fizyczne 30 - 30 - z/bo - 

Razem 330   
+ KZO 

120 
+KZO 

210 
+KZO 

- 
+KZO 

E – 3 

z/o – 5 

30 

  



 

 

Semestr 4 

Przedmiot Liczba godzin Forma 

zaliczenia 

ECTS 

Ogółem Wykł. Ćw. Kon. 

Teoria polityki 2 60 30 30 - E 4 

Międzynarodowe stosunki polityczne 2 60 30 30 - E 4 

Marketing polityczny 45 15 30 - E 4 

Wprowadzenie do badań naukowych 45 - - 45 z/o 4 

Przedmiot specjalności 8 45 15 30 - E 3 

Przedmiot specjalności 9 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 10 30 - 30 - z/o 3 

Kurs ogólnouczelniany 3 - - - - z/o 2 

Język obcy 60 - - 60 z/o 3 

Razem 375  
+ KZO 

90 
+KZO 

180 
+KZO 

105 
+KZO 

E – 4 

z/o – 5 

30 

 

Semestr 5 

Przedmiot Liczba godzin Forma 

zaliczenia 

ECTS 

Ogółem Wykł. Ćw. Kon. 

System polityczny RP 60 30 30 - E 5 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 60 30 30 - E 4 

Seminarium dyplomowe 30 - - 30 z/o 2 

Przedmiot specjalności 11 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 12 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 13 30 - 30 - z/o 3 

Kurs ogólnouczelniany 4 - - - - z/o 2 

Język obcy 60 - - 60 E 4 

Praktyki zawodowe - - - - z/bo 4 

Szkolenie z ochrony własności intelektualnej 2 - - - z/bo - 

Razem 300  
+ KZO 

60 
+KZO 

150 
+KZO 

90 
+KZO 

E – 3 

z/o - 5 

30 

 

Semestr 6 

Przedmiot Liczba godzin Forma 

zaliczenia 

ECTS 

Ogółem Wykł. Ćw. Kon. 

Samorząd i polityka lokalna 45 15 30 - E 4 
Wprowadzenie do integracji europejskiej 30 15 15 - E 3 

Seminarium dyplomowe 30 - - 30 z/o 10 

Translatorium (kurs w języku nowożytnym) 30 - - 30 z/o 2 

Przedmiot specjalności 14 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 15 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 16 30 - 30 - z/o 3 

Kurs ogólnouczelniany 5 - - - - z/o 2 

Razem 225 
+ KZO  

30 
+KZO 

135 
+KZO 

60 
+KZO 

E – 2 

z/o - 6 

30 

 

 

  



 

Specjalności: 

 
 

PS 

ECTS 

w/ćw 
forma 

zal. 

Specjalność: 

Służby mundurowe 

Specjalność: 

Studia europejskie 

Specjalność: 

Doradztwo i zarządzanie 

polityczne 

S
em

es
tr

 I
 

PS 1 

4 ECTS 

15/30 

E 

Podstawy prawa 

cywilnego i 

administracyjnego 

Historia procesu 

integracji w Europie 

Analiza i prognostyka 

polityczna 

S
em

es
tr

 I
I 

PS 2 

3 ECTS 

-/30 

z/o 

Podstawy prawa karnego 

z procedurą 
Europejska geopolityka Retoryka i erystyka 

PS 3 

3 ECTS 

-/30 

z/o 
Prawo policyjne Cywilizacja europejska 

Teamwork i 

teammanagement 

PS 4 

3 ECTS 

-/30 

z/o 

Samoobrona i środki 

przymusu 

bezpośredniego 

Społeczeństwa i kultury 

Europy 

Negocjacje i 

rozwiązywanie 

konfliktów 

S
em

es
tr

 I
II

 

PS 5 

4 ECTS 

15/30 

E 

Administracja w 

systemie bezpieczeństwa 

państwa 

Europejska myśl 

polityczna 

Komunikowanie 

społeczne 

PS 6 

4 ECTS 

-/30 

z/o 

Bezpieczeństwo w 

komunikacji i ruchu 

drogowym 

Ruchy społeczne w 

Europie 
Decydowanie polityczne 

PS 7 

3 ECTS 

-/30 

z/o 

Przeciwdziałanie i 

zwalczanie 

przestępczości 

Kino w Europie Prawo wyborcze 

S
em

es
tr

 I
V

 

PS 8 

3 ECTS 

15/30 

E 

Bezpieczeństwo i 

patologie społeczne 

Polityka zagraniczna 

Unii Europejskiej 
Zarządzanie strategiczne 

PS 9 

3 ECTS 

-/30 

z/o 

Służby mundurowe na 

świecie 

Polityka bezpieczeństwa 

UE 
Public relations 

PS 10 

3 ECTS 

-/30 

z/o 

Ochrona osób, mienia, 

obiektów i obszarów 

oraz granic 

Polityka społeczna UE 
Organizacja kampanii 

wyborczej 

S
em

es
tr

 V
 

PS 11 

3 ECTS 

-/30 

z/o 
Podstawy kryminalistyki 

Fundusze strukturalne 

UE 1 

Media w kampanii 

wyborczej 

PS 12 

3 ECTS 

-/30 

z/o 

Bezpieczeństwo na 

szczeblu lokalnym 
Polityka gospodarcza UE 

Systemy wyborcze i 

zachowania elektoratu 

PS 13 

3 ECTS 

-/30 

z/o 

Zagrożenia porządku 

publicznego i stany 

nadzwyczajne 

Europejskie 

przywództwo 
Reklama polityczna 

S
em

es
tr

 V
I 

PS 14 

3 ECTS 

-/30 

z/o 
Techniki negocjacji 

Fundusze strukturalne 

UE 2 
Teoria gier 

PS 15 

3 ECTS 

-/30 

z/o 

Etyka służb 

mundurowych 
Polityka rozwojowa UE 

Amerykańskie kampanie 

wyborcze 

PS 16 

3 ECTS 

-/30 

z/o 

Zachowania jednostki w 

sytuacjach kryzysowych 

Ochrona praw człowieka 

w Europie 

Marketing w Internecie i 

Social Media 

  



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Administracja w systemie bezpieczeństwa państwa 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność Służby mundurowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

System bezpieczeństwa - klasyfikacja      

Środowisko systemu bezpieczeństwa     

Polski system bezpieczeństwa militarnego     

Administracja w systemie bezpieczeństwa, Geneza, ewolucje, 

funkcje.      

Podstawy prawne administracji bezpieczeństwa w Polsce.      

Administracja w systemie bezpieczeństwa na przykładzie 

wybranych państw europejskich.      

Administracja zespolona i niezespolona w krajowym systemie 

bezpieczeństwa.    

Administracja w służbach specjalnych. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

S. Pieprzny , Administracja bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008.  

Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa, pod red. 

Z. Piątek, B. Wiśniewski, A. Osierd, wyd. Wyższa Szkoła 

Administracji, Warszawa, Bielsko-Biała 2007.       

Administracja rządowa wobec wyzwań bezpieczeństwa 

państwa, pod red. S. Zalewski, wyd.Wyższa Szkoła 

Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2007.     

B. Sprengel, Ustrój organów administracji bezpieczeństwa 

publicznego, wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczno-

Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2004. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r.       

Ustawa o działach administracji rządowej z 4 września 1997 r.    

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z 24 sierpnia 1991 r.    

Ustawa o Policji z 6 kwietnia 1990 r. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą administracji w systemie 

bezpieczeństwa 

W_02 Zna role i zadania administracji w systemie bezpieczeństwa 

W_03 
Zna podstawy prawne funkcjonowania administracji w systemie 

bezpieczeństwa państwa 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Umie określić cele, zadania i role administracji w systemie bezpieczeństwa 

państwa, systemie międzynarodowym oraz społeczeństwie 

U_02 
Potrafi poddać analizie i ocenie procesy, zjawiska i problemy zachodzące w 

związku funkcjonowaniem administracji w systemie bezpieczeństwa państwa 

U_03 
Potrafi przygotować wypowiedź ustną i pisemną prezentującą własne poglądy 

w oparciu o wiedzę naukową nt. zarządzania kryzysowego 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Potrafi dobrać odpowiednie metody w celu rozwiązania powierzonego mu 

zadania 

K_02 
Potrafi przygotować scenariusz działań antykryzysowych w odniesieniu do 

danych sytuacji 

K_03 
Charakteryzuje się postawą obywatelską nakierowaną na zwiększenie 

bezpieczeństwa najbliższego otoczenia 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Amerykańskie kampanie wyborcze 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr VI 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Doradztwo i zarządzanie polityczne 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Cechy amerykańskiego systemu politycznego 

Elektorzy i kolegium elektorskie    

Dzień wyboróów oraz alternatywne formy głosowania  

Kobiety w amerykańskiej polityce     

Religia a wybory     

Reklama w kampaniach amerykańskich   

October surprise     

Analiza najważniejszych kampanii wyborczych 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Dobek-Ostrowska B. (pod red.), Kampania wyborcza: 

marketingowe aspekty komunikowania politycznego, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.  

Jabłoński A., Sobkowiak L. (pod red.), Marketing polityczny 

w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2002.  

Lewicki Z., Igrzyska demokracji. Amerykańska kultura 

wyborcza, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 

Warszawa 2016.   

Lis T., Jak to się robi w Ameryce, Wydawnictwo Książkowe 

Twój Styl, Warszawa 2000.  

Płudowski T., Komunikacja polityczna w amerykańskich 

kampaniach wyborczych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 

2008.  

Wojtkowiak Ł., Kultura masowa a marketing polityczny. 

Przypadek amerykańskich kampanii prezydenckich 2000 i 

2004, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Mazur M., Marketing polityczny. Studium porównawcze 

prezydenckich kampanii wyborczych w USA i Polsce, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.  

Mucha B., Finansowanie kampnii wyborczych do legislatur 

stanowych w systemie federalnym Stanów Zjednoczonych, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.  

Pattke H., Jak zostaje się prezydentem w Stanach 

Zjednoczonych?, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 

Warszawa 1987.  

Płudowski T. (red.), American politics. Media and Elections, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.  

Ummins J., Gra o Biały Dom. Haki, ciosy inieczyste zagrania 

amerykańskich kampnii wyborczych, Wydawnictwo RM, 

Warszawa 2016.  

Zakrzewski J., Jak zostać prezydentem,Wydanwctwo Książka 

i Wiedza, Warszawa 1980. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Definiuje podstawwe zagadnienia związane z amerykańskim systemem 

politycznym i wyborczym 

W_02 
Identyfikuje i charakteryzuje najważniejsze procesy i relacje zachodzące w 

amerykańskich kampaniach wyborczych 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Analizuje najważniejsze procesy zachodzące w trakcie amerykańskich 

kampanii wyborczych 

U_02 
Ocenia i poddaje krytycznej analizie skuteczność podjętych działań 

wyborczych w USA 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Prowadzi dyskusję dotycząca kampanii wyborczych w USA potrafiąc 

przywołać konkretne przykłady 

K_02 

Wykazuje odpowiedzialność w wygłaszanych sądach zachowując otwartość 

myślenia i potrafiąc dostrzec złożoność i wielowymiarowość zachodzących 

zjawisk 

K_03 Potrafi przygotować samodzielnie prezentację multimedialną 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 12 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Analiza i prognostyka polityczna 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność Doradztwo i zarządzanie polityczne 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Polski rynek polityczny;      

Metody analizy rynku politycznego;     

Podstawowe metody i techniki badań rynku politycznego;    

Rola badań w kampanii politycznej;    

Badania rynku politycznego jako element komunikowania się 

polityka ze społeczeństwem;    

Sondaż polityczny;  

Badania exit polis;   

Analiza i interpretacja badań politycznych;   

Segmentacja rynku politycznego – modele, targeting, 

pozycjonowanie   

Badanie wizerunku partii i polityka; 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny – 

perspektywa psychologiczna, Sopot 2006 

Dahl R. A., Stinebrickner B., Współczesna analiza polityczna, 

Warszawa 2007 

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, 

Warszawa 2007 

Jabłoński A.W., Sobkowiak L. Marketing polityczny w teorii i 

praktyce, Wrocław 2009 

Jaśniok M., Strategie marketingowe na rynku politycznym, 

Kraków 2007 

Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania 

politycznego, red. Dobek-Ostrowska B., Wrocław 2005 

Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, 

Warszawa 2001 

Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w 

publicznych sporach, Kraków 2007 

Mazur M., Marketing polityczny. Studium porównawcze, 

Warszawa 2006 

Segmentacja, targeting, pozycjonowanie na rynku 

politycznym, red. M. Cichosz, D. Skrzypiński, Wrocław 2014; 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

De Barbaro N., Dojść do głosu. Radykalnie praktyczny 

przewodnik po kampanii wyborczej, Kraków 2005;    

Jabłoński W., Kreowanie informacji. Media relations, 

Warszawa 2006;   

Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 

2000     

Szczegóła L., Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii 

demokratycznej partycypacji, Warszawa 2013; 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i diagnostyki rynku politycznego. 

W_02 

Potrafi samodzielnie zastosować wiedzę do analizy i interpretacji sondaży 

politycznych, samodzielnie analizować dane empiryczne pod kątem ich 

przydatności w diagnostyce rynku politycznego 

W_03 

Posiada pogłębioną umiejętność formułowania własnych koncepcji oraz 

konfrontowania ich z koncepcjami innych studentów w zakresie planowania i 

weryfikacji planu badawczego rynku politycznego. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi prawidłowo dobrać metody i techniki badawcze do analizy różnych 

aspektów rynku politycznego 

U_02 
Potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać, procesy polityczne i wydarzenia 

polityczne zgodnie z narzędziami analizy i diagnostyki rynku politycznego 

U_03 
Poddaje krytyce, analizuje i identyfikuje trendy w zakresie analizy i diagnostyki 

rynku politycznego 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Jest przygotowany do pełnienia ról społecznych i wykonywania zawodów 

związanych z analizą i diagnostyką rynku politycznego. 

K_02 
Posiada pogłębione kompetencje dotyczące interpretacji wyników badań rynku 

politycznego oraz odniesienia ich do rzeczywistości społeczno-politycznej. 

K_03 Angażuje się w wyjaśnianie złożonych problemów dotyczących polityki. 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 18 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Bezpieczeństwo i patologie społeczne 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Służby mundurowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Patologie społeczne a bezpieczeństwo.    

Alkoholizm i narkomania.    

Patologie w cyberprzestrzeni (uzależnienie od internetu, fake 

newsy, mowa nienawiści ).   

Przestępczość.    

Pozostałe patologie i ich wpływ na bezpieczeństwo 

(prostytucja, korupcja, hazard, przemoc w rodzinie, zboczenia 

seksualne, samobójstwa ).     

Patologie w funkcjonowaniu instytucji odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Współczesna przestępczość i patologie społeczne z 

perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych, 

pod red. E. W. Pływaczewski, E. Jurgielewicz-Delegacz, D. 

Dajnowicz-Piasecka, Warszawa 2017.   

Patologie społeczne: przestępczośc, niedostosowanie 

społeczne. Wyzwania dla współczesnej profilaktyki, pod red. 

M. Jędrzejko, E. Gładysz, Warszawa 2014.   

I. Popsiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2014. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

S. Bębas, Patologie społeczne w sieci, Toruń 2013.  

K. Pierzchała, Cz. Cekiera, Człowiek a patologie społeczne, 

Toruń 2008. 

Raporty i analizy dotyczące patologii społecznych i 

przestępstw. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Posiada podstawową wiedzę z zakresu genezy, ewolucji i skutków patologii 

społecznych 

W_02 
Posiada podstawową wiedze nt. przeciwdziałania współczesnym patologiom 

społecznym 

W_03 

Zna i definuje rodzaje patologii społecznych oraz czynniki pato-

kryminogenne w społeczeństwie, jak również wielopłaszczyznowych działań 

mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi dokonać detekcji zjawisk patologicznych we współczesnym 

społeczeństwie. 

U_02 
Potrafi rozpoznać strategię działań rozmaitych podmiotów w sferze  publicznej 

dotyczących zagrożeń patologiami społecznymi i wykluczeniem. 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Potrafi pracować i współdziałać w grupie, przyjmując określone role 

K_02 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i doskonalić własne umiejętności 

K_03 
Odznacza sie obiektywną i nie-emocjonalną refleksyjnością przy ocenie 

zaistnienia patologii społecznych, ich skutków oraz metod przecwidziałania im 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
12 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 20 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Bezpieczeństwo na szczeblu lokalnym 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Służby mundurowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Organy administracji samorządowej w systemie 

bezpieczeństwa państwa    

Lokalne i regionalne plany zarządzania kryzysowego     

Bezpieczeństwo publiczne na szczeblu loklanym    

Bezpieczeństwo społeczne na szczeblu lokalnym    

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na szczeblu lokalnym     

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na szczeblu lokalnym  

Bezpieczeństwo ekologiczne na szczeblu loklanym 

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa, 

pod red. A. Gołębiowskiej, P.B. Zientarskiego, Warszawa 

2017.   

A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 

2009      

Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, pod red. M. 

Leszczyńskiego, A. Gumieniak, L. Owczarek, Warszawa 2016    

Ustawa o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

A. Kurkiewicz, Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. 

Podstawy organizacyjno-prawne, Warszawa 2008.    

Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, pod 

red. J. Czapskiej, Kraków 2014. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Posiada podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa loklanych społeczności 

W_02 
Objasnia rolę, zadania i miejsce administracji rządowej i samorządowej w 

systemie bezpieczeństwa państwa na poziomie loklanym 

W_03 
Zna i definuje działania przypisane jednostkom samorządowym z zakresu 

zapewnienia bezpieczeństwa ludności 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Zna i potrafi opisać i rozróżnic zjawiska zachodzące w lokalnym środowisku 

bezpieczeństwa 

U_02 
Potrafi wskazać działania mające wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa na 

poziomie lokalnym 

U_03 

Potrafi przygotować wypowiedź ustną i pisemną prezentującą własne poglądy 

w oparciu o wiedzę naukową nt. zarządzania kryzysowego na szczebluu 

loklanym 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma świadomość istoty bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym w szerokim ujęciu 

problemowym 

K_02 Inicjuje działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej 

K_03 
Charakteryzuje się postawą obywatelską z zakresu bezpieczeństwa 

społeczności lokalnej 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 10 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Bezpieczeństwo państwa 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 5 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa.   

Bezpieczeństwo w ujęciu filozoficznym i ideologicznym.   

System bezpieczeństwa - klasyfikacja    

Środowisko systemu bezpieczeństwa    

Polski system bezpieczeństwa cywilnego   

Polski system bezpieczeństwa militarnego    

Administracja w systemie bezpieczeństwa, Geneza, ewolucje, 

funkcje.   

Podstawy prawne administracji bezpieczeństwa w Polsce.    

Administracja w systemie bezpieczeństwa państwa na 

przykładzie wybranych państw europejskich.    

Organy administracji publicznej w krajowym systemie 

bezpieczeństwa (Prezydent, Premier, Rada Ministrów, etc.).  

Administracja zespolona i niezespolona w krajowym systemie 

bezpieczeństwa.     

Służby w systemie bezpieczeństwa państwa (Policja, PSP, 

PRM, więziennictwo, służby specjalne, etc.). 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Polska w transatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa, pod 

red. M. Kozub, wyd. AON, Warszawa 2009.  

Bezpieczeństwo w XXI wieku, pod red. K. Liedel, P. Piasecka, 

T. Aleksandrowicz, wyd. Difin, Warszawa 2011.      

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, 

pod red. K. Żukrowska, wud. IUSatTAX, Warszawa 2011.   

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z 24 sierpnia 1991 r.    

Ustawa o Policji z 6 kwietnia 1990 r.   

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r. 

Ustawa o działaniach antyterorystycznych z 10 czerwca 2016 

r. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Ustawa o działach administracji rządowej z 4 września 1997 r.      

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z 24 sierpnia 1991 r.    

Wpływ tarczy antyrakietowej na pozycję międzynarodową 

Polski, pod red. M. Chorośnicki, A. Gruszczak, wyd. 

DIMIKOR, Kraków 2008.      

Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Wybrane 

problemy, pod red. E. Czciomer, wyd. AFM, Kraków 2010. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa państwa 

W_02 
Zna, w podstawowym stopniu, role i zadania administracji państwowej w 

systemie bezpieczeństwa 

W_03 Zna podstawy prawne systemu bezpieczeństwa państwa 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi wypowiadać się na tematy dotyczące bezpieczeństwa 

U_02 
Potrafi określić rolę i miejsce bezpieczeństwa we współczesnym świecie oraz 

państwie 

U_03 
Potrafi wskazać i określić podstawowe role i zadania obywatela w odniesieniu 

do zagadnień z obszaru bezpieczeństwa 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ma świadomość roli i wagi bezpieczeństwa dla funkcjonowania społeczeństwa 

K_02 Potrafi samodzielnie zdobywać i uzupełniać wiedzę 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 16 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
28 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 32 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Bezpieczeństwo w komunikacji i ruchu drogowym 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność Służby mundurowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Charaktersytyka środowiska bezpieczeństwa transportu i ruchu 

drogowego    

Polityka bezpieczeństwa transportu i komunikacji w Polsce     

Polityka bezpieczeństwa transportu i komunikacji w UE      

Rola i zadania administracji w zapewnieniu bezpieczeństwa 

transportu i ruchu drogowego  

Rola i zadania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

transportu i ruchu drogowego    

Zagrożenia i wyzwania z zakresu bezpieczeństwa transportu.  

Technologiczny aspekt bezpieczeństwa transportu.  

Transport i komunikacja w przyszłości. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

S. Filary, Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i 

transporcie, Poznań 20103.     

W. Kotowski, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, 

Warszawa 2011      

A. Misiuk, Administracja bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, Zeszyty naukowe nr 600/2010, Innowacje w 

transporcie,     

R. Strachowska, Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz, 

Warszawa 2011. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Raporty nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Posiada podstawową wiedzę z zakresu regulacji prawnych sankcjonujących 

sposoby komunikacji zapewniających bezpieczeństwo w transporcie i ruchu 

drogowym 

W_02 

Zna kompetencje, uprawnienia i obowiązki organów admnistracji oraz 

funkcjonariuszy Policji i innych służb, czuwający nad bezpieczeństwem 

drogowym w Polsce i UE 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Rozumie i analizuje zjawiska wpływające na poziom bezpieczeństwa w 

komuniukacji i transporcie 

U_02 
Potrafi dokonać detekcji zagrożeń bezpieczeństwa na drodze i środkach 

komunikacji 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ma świadomośc ustawicznego kształcenia 

K_02 
Ma potrzebę indywidualnego działania na rzecz bezpieczeństwa w komunikacji 

i transporcie 

K_03 

Jest przygotowany do działania w środowisku obowiązujących norm prawnych, 

czując ich istotę i wagę dla systemu prawnego, politycznego i bezpieczeństwa 

państwa. 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 16 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
22 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 26 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Cywilizacja europejska 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Studia europejskie 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Charakterystyka cywilizacji 

Role, funkcje i zadania cywilizacji 

Ewolucja rozwoju cywilizacyjnego ze szczególnym 

uwzględnieniem Europy 

Cywilizacja a jednostka i społeczeństwo w Europie 

Cywilizacyjne problemy globalne i ich wpływ na Europę 

echnologia jako przykład rozwoju cywilizacji 

Surowce jako przykład rozwoju cywilizaci 

Alternatywne źródła energii jako przykład rozwoju cywilizacji 

Nierówności jako przykład rozwoju cywilizacji 

Kultura jako przykład rozwoju cywilizacji 

Religia jako przykład rozwoju cywilizacji 

Polityka jako przykład rozwoju cywilizacji 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Cywilizacja europejska, Tom 1,2,3, pod red. M. 

Koźmińskiego, Warszawa 2014. 

Szafarz S., Cywilizacja XXII wieku, Warszawa 2015. 

Skorupka A.,  Cywilizacja jako problem filozofii polityki: 

wokół teorii Samuela Huntingtona i Francisa Fukuyay, 

Sosnowiec 2015. 

Ferguson N., Cywilizacja: Zachód i reszta świata, Kraków 

2013. 

Konflikt cywilizacji czy cywilizacja konfliktów: przyszłość 

człowieka w społeczeństwie konsumpcyjno-informacyjnym, 

pod red. R. Stefańskiego, Toruń 2012 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Bieżące wiadomości prasowe/internetowe dot. projektów i 

ujęć cywilizacji europejskiej 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Ma podstawową wiedzę nt. cywilizacji europejskiej 

W_02 
Zna w podstawowym zakresie zależności pomiędzy różnymi przejawami 

wytworów cywilizacyjnych 

W_03 
Zna podstawowe doktryny i nurty filozoficzne odnoszące się do współczesnej 

cywilizacji i jej problemów 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi określić cele, zadania i role wpływu cywilizacji na system państw 

europejskich 

U_02 
Potrafi poddać analizie i ocenie procesy, zjawiska i problemy zachodzące w 

związku z cywilizacyjnymi aspektami bezpieczeństwa 

U_03 

Posiada umiejętność formułowania wypowiedzi się oraz formułowania 

własnych poglądów na temat oddziaływania cywilizacji na jednostki, grupy, 

narody i państwa w Europie 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma świadomość oddziaływania cywilizacji na jednostkę i jednostki na 

cywilizację 

K_02 
Potrafi indywidualnie i grupowo identyfikować problemy wynikające z 

rozwoju cywilizacyjnego ludzkości 

K_03 
Ma świadomość istoty wytworów cywilizacyjnych na rozwój jednostki i 

społeczeństwa 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 12 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Decydowanie polityczne 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność Doradztwo i zarządzanie polityczne 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Przedmiot i podmiot decydowania politycznego;  

Decydowanie polityczne w demokracji;  

Decyzja polityczna, sytuacja decyzyjna, mechanizmy 

podejmowania decyzji politycznej. Niedecyzja polityczna 

Ośrodek decyzyjny – typologia i zakres podmiotowy; 

znaczenie doradców i ekspertów.  

Modele decydowania w systemach politycznych, 

Rządowy i parlamentarny system decyzyjny w świetle 

obowiązującego polskiego prawa 

Teoria gier  

Teoria wyboru publicznego 

Ekonomiczna teoria demokracji. 

Teoria społecznego wyboru  

Teoria racjonalnego wyboru 

Kampanie wyborcze (pozytywne i negatywne), kandydaci, 

marketing polityczny.  

Wybory prezydenckie, parlamentarne i samorządowe – prawo 

i obowiązek podejmowania decyzji politycznych.  

Kryzys polityczny, kryzys gospodarczy, konflikt zbrojny a 

proces podejmowania decyzji politycznych. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Bodnar A., Decyzje polityczne. Elementy teorii, Warszawa 

1985.  

Czermiński A., Czapiewski M., Organizacja procesów 

decyzyjnych, Gdańsk 1995.  

Haman J., Demokracja-decyzje-wybory, Warszawa 2003.  

Knosala E., Zarys teorii decyzji w nauce administracji, 

Warszawa 2011.  

Laska A., Nocoń J., Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 

2010.  

Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 

2000.  

Pietraś Z. J. Teoria decyzji politycznych, Lublin 1990.  

Rydlewski G., Decydowanie publiczne, Warszawa 2011.  

Tyszka T., Ananliza decyzyjna i psychologia decyzji, 

Warszawa 1986. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Antoszewski A., Wzorce rywalizacji  politycznej we 

współczesnych demokracjach europejskich, Wrocław 2004.  

Cześnik M., Partycypacja wyborcza Polaków, Warszawa 

2009.   

Dumała A., Mechanizmy decyzyjne w demokracji 

konstytucyjnej, Lublin 1998.  

Hausner J., Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008. 

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Charakteryzuje specyfikę decydowania politycznego. 

W_02 
Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu teorii podejmowania decyzji 

politycznych i ich implementacji. 

W_03 
Wyjaśnia rolę decydowania politycznego w procesie zmian strukturalnych i 

funkcjonalnych w ramach systemu politycznego. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analizuje decydowanie polityczne na wszystkich jego poziomach. 

U_02 Poddaje krytyce rezultaty wprowadzonych w życie decyzji politycznych. 

U_03 
Analizuje instytucjonalne aspekty podejmowania decyzji w sytuacjach 

kryzysowych. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Zachowuje otwartość na różne interpretacje odnośnie podjętej decyzji 

politycznej. 

K_02 
Dyskutuje na temat podjętych decyzji politycznych uwzględniając wiedzę z 

nauk innych niż politologia (psychologii, socjologii, matematyki). 

K_03 
Potrafi wypowiadać się na forum publicznym, zabierać glos w dyskusji, bronić 

swojego stanowiska w obliczu krytyki. 

K_04 
Jest zorientowany na nabywanie umiejętności abstrahowania i krytycznego 

myślenia. 

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 16 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
22 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 26 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Doktryny i ideologie polityczne 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Czym jest ideologia?  

Lewica kontra prawica.     

Liberalizm.  

Socjalizm.   

Konserwatyzm.      

Nacjonalizm.   

Trzecia droga jako odpowiedź współczesnej socjaldemokracji   

Myśl polityczna w społecznej nauce Kościoła.   

Feminizm.      

Ekologizm.  

Fundamentalizm religijny   

Ocena rozwiązań podatkowych z punktu widzenia 

współczesnych ideologii (liberalizmu, socjalizmu, 

libertarianizmu, chadecji)    

Rola państwa w gospodarce w perspektywie myśli liberalnej i 

socjaldemokratycznej    

Modele państwa w refleksji liberalnej, konserwatywnej, 

socjaldemokratyczej, anarchistycznej.     

Prefeorowane modele życia zbiorowego w ujęciu liberalizmu, 

socjalizmu, konserwatyzmu, komunitaryzmu, nacjonalizmu     

Równość płci w perspektywie feministycznej, liberalnej i 

konserwatywnej       

Antropocentryzm versus ekocentryzm. Liberalne, 

konserwatywne i ekologiczne spojrzenie na relacje pomiędzy 

człowiekiem a naturą.  

Stanowiska ideologiczne w ważniejszych sporach 

światopoglądowych (liberalizm, socjaldemokracja, 

konserwatyzm) 

Wykaz 

literatury podstawowej 

A. Heywood, Ideologie polityczne – wprowadzenie, Warszawa 

2007.  

T. Kowalik, Spory wokół Nowej Trzeciej Drogi, Warszawa 

2001.      

L. Rubisz, Lewica versus prawica. Teoretyczne interpretacje 

podziału i jego instytucjonalizacja, [w:] Idee-Instytucje-

Demokracja. Instytucjonalizacja polskiej transformacji 

ustrojowej, pod red. L. Rubisza, Toruń, 2006     

A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, 

Warszawa 1994;      

K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i 

prawnych. Podręcznik akademicki, Poznań 2004 



 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Doktryny polityczne XIX i XX wieku : liberalizm, 

konserwatyzm, socjalizm, doktryna socjaldemokracji, 

nauczanie społeczne kościoła, totalitaryzm, red. K. Chojnicka 

i W. Kozuba-Ciembroniewicz, Kraków 2000.    

Ideologia, doktryny i ruch polityczny współczesnego 

liberalizmu, red. E. Olszewski, Z. Tymoszuk, Lublin 2004.    

Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne : wybrane 

problemy, red. M. Marczewska-Rytko, W. Ziętara, Lublin 

2015. 

Scruton R., Co znaczy konserwatyzm, Poznań 2014.      

Współczesne doktryny polityczne i prawne : twórcy, idee, 

interpretacje : podręcznik akademicki, red. W. Kozuba-

Ciembroniewicz, B. Szlachta, A. Citkowska-Kimla, Kraków 

2012. 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Ma podstawową wiedzę w zakresie definicji i pojęć nauki o polityce obecnych 

we współczesnych ideologiach i doktrynach politycznych 

W_02 
Zna w podstawowym zakresie współczesnych przedstawicieli doktryn i 

ideologii politycznych 

W_03 
Ma wiedzę na temat tego, w jaki sposób założenia ideologiczne warunkują 

sposób postrzegania problemów społecznych, gospodarczych i politycznych. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

W podstawowym zakresie potrafi rozpoznać stanowiska oraz spory, które 

toczone są pomiędzy przedstawicielami współczesnych nurtów w obrębie 

doktryn i ideologii politycznych 

U_02 

Potrafi przedstawić poglądy najważniejszych przedstawicieli doktryn i 

ideologii politycznych w odniesieniu do procesów, zjawisk determinujących 

stan bezpieczeństwa i jego zmianę w zależności od zmian w otoczeniu 

międzynarodowym 

U_03 

Posiada umiejętność syntezy założeń koncepcji teoretycznych, formułowanych 

w obrębie doktryn i ideologii politycznych, z konkretnymi problemami 

występującymi w świecie rzeczywistym, ze szczególnym uwzględnieniem 

sytuacji z zakresu bezpieczeństwa międzynar 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma świadomość występowania zagrożeń bezpieczeństwa, identyfikowanego 

jako stan i jako politycznego zainteresowania 

K_02 

Indywidualnie i grupowo identyfikuje problemy występujące w środowisku 

międzynarodowym w oparciu o doktryny i ideologie polityczne, co umożliwi 

w podstawowym zakresie zarysowanie możliwości ich rozwiązania 

K_03 

Posiada kompetencje do prowadzenia debaty publicznej na ważne tematy 

społeczne i gospodarczej oraz potrafi przytaczać trafne argumenty ideologiczne 

na potwierdzenie swojego stanowiska 

K_04  

 

 



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 2 

Zaliczenie zajęć 16 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
16 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 20 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Ekonomia 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 2 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Ekonomia jako nauka 

Przedmiot badań ekonomii. Dlaczego warto poznawać 

mechanizmy ekonomiczne. Ekonomia versus inne nauki.  

Ekonomia a polityka ekonomiczna. Ekonomia normatywna i 

pozytywna. Zasoby ekonomiczne i ich rodzaje.  

Podmioty ekonomiczne/gospodarcze. Problem 

gospodarowania. Czynniki wytwórcze i ich klasyfikacja. 

Ekonomia a system gospodarczy 

Pojęcie „własności” w ekonomii. Sektor publiczny a prywatny. 

Systemy ekonomiczne – ekonomia komparatystyczna 

(gospodarka tradycyjna/naturalna, rynkowa, kierowana, 

mieszana). Case study – reaganomika, tchatcheryzm, szwedzki 

model państwa dobrobytu, społeczna gospodarka rynkowa w 

Niemczech, „cud gospodarczy” w Japonii i Korei Płd., 

przyczyny sukcesów „młodych tygrysów azjatyckich”, tzw. 

„trzecia droga”, gospodarka ChRL. 

Ekonomia reform gospodarczych i transformacji 

Gospodarka światowa. Ekonomia transformacji w Polsce – 

przemiany gospodarcze: podstawy teoretyczne, kierunki 

(koncepcje) i zasady reform gospodarczych. Pojęcie „rynki 

wschodzące”. 

Rynek giełdowy 

System bankowy 

Ekonomia a współczesny rynek pracy 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

R. Milewski (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wyd. 

PWN, Warszawa 2005. 

 R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy 

ekonomii, Wyd. PWN, Warszawa 2006. 

 J. Beksiak (red.), Ekonomia, Wyd. PWN, Warszawa 

2001. 

 T. Kowalik, Systemy gospodarcze. Efekty i defekty 

reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 

2005. 

 G. Kołodko, Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka 

transformacji, Wyd. Poltext, Warszawa 1999; książka 

dostępna na: http://tiger.edu.pl/onas/ksiazkiPDF.html 

 Sławiński, Rynki finansowe, Wyd. PWE, Warszawa 

2006. 

 www.nbp.pl (publikacje-analizy i badania, w tym 

Bankowość centralna od A do Z – publikacja: R. 

Kokoszczyński, B. Pietrzak (red.), Bankowość centralna od A 

do Z, Wyd. NBP, Warszawa 2008; książka dostępna na: 

www.nbp.pl/publikacje/bcaz/bcaz.pdf). 

 Strony internetowe: www.knf.gov.pl ; 

www.paiz.gov.pl ; www.nbp.pl ; www.praca.gov.pl 

;www.stat.gov.pl 

 



 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia t. 1 i 2, 

Warszawa 1995.  

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, Wyd. 

PWE, Warszawa 2007.  

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, Wyd. 

PWE, Warszawa 2007.  

 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Ma podstawową wiedzę z zakresu nauki o polityce, jej umiejscowienia w 

obrębie obszarów i dziedzin nauk społecznych oraz wystepujących relacji 

między nimi. 

W_02 

Posiada podstawową wiedzę w zakresie dylematów współczesnej 

cywilizacji,związanych z podejmowanymi działaniami w obszarze struktur i 

instytucji politycznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

aspektów ekonomicznych 

W_03 

Potrafi opisywać różne sposoby politycznego myślenia, wyjaśniać zależności 

pomiędzy polityką a ekonomią, dzięki czemu umie interpretować fakty i 

zjawiska ekonomiczne, wyjaśnia złożone zależności między nimi. 

W_04 
Przedstawia istotę zjawisk mikro i makroekonomicnych i tłumaczy ich 

wystepowanie w różnych systemach gospodarczych. 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analizuje i interpretuje podstawowe zjawiska i procesy ekonomiczne. 

U_02 
Wykorzystuje posiadaną wiedzę do formułowania wniosków dotyczących 

rozwiązywania problemów życia społeczno-ekonomicznego. 

U_03 

Potrafi gromadzić, opracowywać oraz interpretować materiały źródłowe z 

zakresu nauki o polityce, a w oparciu o nie analizuje związki między sferą 

polityki a ekonomii. 

U_04 
Potrafi ocenić wpływ sytuacji ekonomicznej na podmioty i procesy w 

obszarze nauk społecznych. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Ma świadomość znaczenia nauk społecznych dla kształtowania więzi i postaw 

społecznych, co przejawia się w wyrażaniu krytycznej oceny posiadanej wiedzy  

w zakresie ekonomii 

K_02 

Jest zdolny do zorientowania się na doprecyzowanie priorytetów zawodowych, 

służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania dot. 

podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii 

K_03  

K_04  

 

  



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 2 

Zaliczenie zajęć 6 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
6 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 8 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Etyka służb mundurowych 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr VI 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Służby mundurowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

Pojęcie i przedmiot etyki; płaszczyzny refleksji etycznej: etyka 

opisowa, etyka normatywna, etyka stosowana; funkcje etyki; 

etyka ogólna a etyka szczegółowa 

Zawód jako rola społeczna; zawód a profesja; definicja zawodu 

zaufania publicznego; klasyfikacja zawodów zaufania 

publicznego i cechy wspólne, łączące różne profesje należące 

do grupy zawodów zaufania publicznego 

Pojęcie deontologii zawodowej; rodzaje i charakter norm etyki 

zawodowej; geneza i rola kodeksów etyki zawodowej; 

argumenty za i przeciw tego typu pozaprawnym regulacjom 

Służba mundurowa jako służba publiczna; kryteria i techniki 

doboru kandydatów na funkcjonariuszy służb mundurowych; 

kwalifikacje profesjonalne i cechy osobowościowe istotne dla 

przedstawicieli określonych służb mundurowych; klasyfikacja 

i specyfika poszczególnych służb mundurowych: służby 

policyjne, służby więzienne, służby wojskowe, straż pożarna, 

straż graniczna, straż miejska, straż celna etc. 

Główne nakazy etyczne funkcjonariuszy służb mundurowych: 

godność, odwaga cywilna i bezkompromisowość, patriotyzm, 

legalność i posłuszeństwo prawu, uczciwość, 

odpowiedzialność, sprawiedliwość, umiejętność dochowania 

tajemnicy, kompetencja i staranność, solidarność zawodowa- 

lojalność etc.  

Analiza poszczególnych kodeksów etyki zawodowej służb 

mundurowych 

Obszary szczególnej wrażliwości, podatne na naruszenia 

standardów etycznych – analiza i próby rozstrzygania 

hipotetycznych dylematów moralnych w pracy 

funkcjonariusza służby mundurowej, np.: konflikt przełożony 

– podwładny; odmowa wykonania polecenia służbowego; 

konflikty sumienia, kwestie związane z nadużyciem władzy 

(nieuzasadnione zastosowanie środków przymusu); korupcja i 

nepotyzm; szpiegowsko; problem tortur 

Aksjologia odpowiedzialności. Odpowiedzialność 

funkcjonariuszy służb publicznych w świetle prawa i 

moralności 

Wykaz 

literatury podstawowej 

E. Wiszowaty, Etyka policji. Między prawem, moralnością i 

skutecznością, Warszawa 2011. 

K. Jerzyna, J. Gałkowski, M. Kalinowski (red.), Etyka 

żołnierska. Etyka w służbie ojczyźnie, Warszawa 2008. 

A. Letkiewicz (red.), Etyka w zarządzaniu policją, Szczytno 

2011  

Z. Kępa, A. Szerauc (red.), Ku etycznym zasadom służb 

mundurowych, Płock 2009  

I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji 

publicznej, Warszawa 2009 



 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

T. Żuradzki, T. Kuniński (red.), Etyka wojny. Antologia 

tekstów, Warszawa 2009 

A. Pawłowski, Etyka polskiej policji. Próba zestawienia 

głównych problemów, (w) A. Szymaniak, W. Ciepiela (red.), 

Policja w Polsce – stan obecny i perspektywy, Poznań 2007 

S. Sagan, Zasady etyki zawodowej policji w ujęciu „Deklaracji 

o policji” Rady Europy, (w) J. Łukasiewicz (red.), Nauka 

administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, 

Rzeszów-Ciasna 2002 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Ma podstawową wiedzę nt. etyki w służbach mundurowych 

W_02 Zna i definuje podstawowe pojęcia z zakresu etyki słuzb mundurowych 

W_03 
Zna i definiuje podstawy wartości morlanych i etycznych z uwzględnieniem 

ich źródeł natury filozoficznej czy religijnej 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi umiejscowić rolę etyki w pracy w słuzbach mundurowych 

U_02 

Posiada podstawowe umiejętności kształtowania postaw etycznych i 

morlanych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy w sektorze 

bezpieczeństwa. 

U_03 
Umie wypowiadać się i formułować własne poglądy na tematy etyczne i 

moralne 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Uwrażliwienie moralne, zwiększenie świadomości etycznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem specyfiki pracy w słuzbach mundurowych 

K_02 Ma świadomość społeczeństwa obywatelskeigo i obowiązujacych w nim reguł 

K_03  

K_04  

 

  



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 12 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Europejska geopolityka 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Studia europejskie 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Geopolityka – ewolucja pojęcia 

Klasyczne szkoły geopolityczne 

Polska szkoła geopolityki 

Ewolucja geopolityki w XXI wieku 

Instytucje a geopolityka 

Wojna z terroryzmem 

Współczesne separatyzmy 

Wojna asymetryczna w realiach geopolitycznych 

Cyberbezpieczeństwo jako punkt odniesienia dla europejskiej 

geopolityki 

Perspektywy rozwoju geopolityki w XXI wieku 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

M. Blacksell, Geografia polityczna, Warszawa 2008 

C. Flint, Wstęp do geopolityki, Warszawa 2008 

T. Leszczyński, Bezpieczeństwo Europy : Aspekty 

geopolityczne, Kraków 2015.  

L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, 

Warszawa 2000 

Przestrzeń i polityka: czynnik geograficzny w badaniach 

politologicznych, red. L. Sykulski, Częstochowa 2013. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

L. Sykulski, Geopolityka. Słownik Terminologiczny, 

Warszawa 2009.  

C. Jean, Geopolityka, Wrocław 2003.  

A. Dybczyński (red.), Geopolityka, Warszawa 2013. 

oraz bieżące wiadomości prasowe, telewizyjne oraz 

zamieszczane w serwisach internetowych dot. stosunków 

międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem 

bezpieczeństwa międzynarodowego. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Zna i rozumie na poziomie podstawowym pojęcia i terminy dotyczące 

zagadnień geopolitycznych 

 

W_02 

Ma fragmentaryczną wiedzę z zakresu współczesnej geopolityki europejskiej i 

jej relacji ze stosunkami międzynarodowymi i bezpieczeństwem 

międzynarodowym 

W_03 

Posiada wiedzę na temat podziałów geopolitycznych, które w przeszłości 

były, a w przyszłości dopiero mogą stać się przyczyną zagrożeń dla 

bezpieczeństwa międzynarodowego 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Posiada umiejętność analizy wydarzeń i procesów geopolitycznych z 

uwzględnieniem przyczyn, przebiegu i możliwych do wystapienia skutków 

U_02 
Na podstawie dostępnych danych jest w stanie przedstawić prognozę rozwoju 

wydarzeń i procesów geopolitycznych 

U_03 
Posiada umiejętność formułowania ocen, z wykorzystaniem wiedzy i 

umiejętności analizy geopolitycznej 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Jest świadomy potrzeby ciągłego doskonalenia umiejętności, poszerzania 

wiedzy z zakresu geopolityki 

K_02 

Jest świadomy i przygotowany do wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności 

do rozwiązywania mogących zaistnieć w przyszłości problemów o charakterze 

interdyscyplinarnym w zakresie geopolityki 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Europejska myśl polityczna 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność Studia europejskie 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Przedmiot europejskiej myśli politycznej 

Geneza umowy społecznej 

Wielka Rewolucja Francuska 

Liberalizm i konserwatyzm  

Nauka społeczna Kościoła 

Europejski autorytaryzm i totalitaryzm 

Obywatelskie państwo prawne w Europie XX i XXI wieku 

Myśl polityczna w zakresie integracji europejskiej 

Ponowoczesność w europejskiej myśli politycznej 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

P.J. Borkowski, Polityczne teorie integracji międzynarodowej, 

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007. 

A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 

2007. 

A. Wierzbicki, Europa w polskiej myśli historycznej i 

politycznej XIX i XX wieku, Trio, Warszawa 2009. 

S. Filipowicz, Historia idei politycznych: wybór tekstów, 

Warszawa 2012. 

B. Szlachta, Szkice z historii myśli politycznej, Kraków 2014. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Rozważania o wieku XX: rozmowy Timothy’ego Snydera z 

Tonym Judtem, Poznań 2013. 

Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku : antologia 

/ pod red. W. Bernackiego, J. Maciejewskiego, A. 

Rzegockiego, Warszawa 2011.  

A. Marszałek, Europejska idea integracji międzynarodowej w 

perspektywie historycznej, Toruń 2008. 

J. Łukaszewski, Cel: Europa. Dziesięć esejów o budowniczych 

jedności europejskiej, Noir Sur Blanc, Warszawa 2002. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Posiada wiedzę z zakresu głównych nurtów i kierunków europejskiej myśli 

politycznej. 

W_02 Zna głównych twórców europejskiej myśli politycznej i ich dzieła. 

W_03 Wymienia i opisuje najważniejsze idee europejskiej myśli politycznej 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Dostrzega zależność między procesami społeczno-państwowymi a europejską 

myślą polityczną. 

U_02 
Posługuje sie specjalistyczna terminologią przedmiotową w zakresie 

europejskiej myśli politycznej. 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma przekonaniu o potrzebie traktowania europejskiej myśli politycznej w 

sposób kontekstualny. 

K_02 
Posiada umiejętność prowadzenia analiz porównawczych w zakresie 

kierunków i orientacji politycznych. 

K_03 Potrafi docenić znaczenie myśli politycznej jako źródła inspiracji społecznej. 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Europejskie przywództwo 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Studia europejskie 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Przywództwo - wprowadzenie, ujęcie teoretyczne 

Historyczna ewolucja europejskiego przywództwa 

Modele przywództwa europejskiego po II WŚ. 

Francuskie modele przywództwa 

Niemieckie modele przywództwa  

Brytyjskie modele przywództwa 

Przywództwo we współczesnej Europie 

Kryzys koncepcji przywództwa europejskiego 

Wyzwania współczesnego świata a przywództwo europejskie 

Geopolityczne oddziaływanie europejskiego przywództwa w 

XXI w. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

A. Boin, The politics of crisis management. Public leadership 

under pressure, Cambridge 2017. 

A. Kasińska-Metryka, Władza w świecie przwyództwa - 

przywództwo w świecie władzy,Kielce 2016. 

K. Pawlak, Andrzej Duda. Dwa lata prezydentury, Warszawa 

2017. 

Przywódcy polityczni wobec współczesnych zagrożeń. 

Wyzwania dla przywódców na poziomach międzynarodowym, 

krajowym i lokalnym, pod red. M. Hartliński, Olsztyn 2017. 

J. Wisniewski, Mocarstwa współczesnego świata. Problem 

przywództwa światowego, Poznań 2008. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Bieżące informacje medialne dotyczące przywództwa 

europejskiego. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Ma podstawową wiedzę z zakresu teorii przywództwa 

W_02 
Zna, rozróznia i definiuje różne typy przywództwa na przestrzenii dziejów 

Europy 

W_03 

Wie, na podstawie historycznych doświadczeń przeanalizowanych w ramach 

zajęć, w jaki sposób należy sprawiedliwie sprawować władzę, a także jakich 

działań nie należy podejmować, by stać się przywódcą w optyce wybranych 

teorii przywództwa politycznego 

W_04 

Posiada podstawową wiedzę o europejskim przywództwie politycznym, a 

także o jego ewolucji na przestrzeni wieków i procesach determinujących jego 

współkształtowanie (społecznych, kulturowych, gospodarczych) 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Umie określić rolę i znaczenie przywództwa w polityce państw, ze 

szczególnym uwzględnieniem problematyki politycznej, ekonomicznej i 

bezpieczeństwa w Europie 

U_02 

Posiada w podstawowym zakresie umiejętności analityczne w odniesieniu do 

międzynarodowych problemów i wyzwań współczesnego przywództwa 

europejskiego i potrafi je zastosować w praktyce przy analizowaniu problemów 

politycznych, społecznych, ekonomicznych. 

U_03 
Potrafi prowadzić dyskusję polityczną w oparciu o poznane wiadomości, 

przeczytane materiały oraz wysłuchane relacje 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ma świadomość europejskich wartości w życiu społecznym i politycznym 

K_02 

W sposób aktywny dąży do pozyskiwania nowych informacji i tym samym 

osiągania nowego poziomu własnej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do 

przywództwa politycznego 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 10 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Filozofia z elementami logiki (wiedza human.) 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 5 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Filozofia. Przedmiot i metoda badań.  

Filozofia a inne dyscypliny naukowe i dziedziny kultury. 

Klasyczny podział dyscyplin filozoficznych. Wczesna 

filozofia jońska: Tales, i Heraklit. Problemy ontologiczne i 

epistemologiczne w filozofii. 

Etyczny aspekt teorii idei.  

Podstawowe pojęcia logiki,  

Główne nurty badań filozoficznych w okresie 

średniowiecznym.  

Zwrot nowożytny w nauce i w filozofii. 

Filozofia Johna Locke'a, Georga Berkeleya i Davida Hume'a. 

Kantowska filozofia transcendentalna.  

Próby naturalizacji filozofii. Podstawowe założenia 

programowe fenomenologii Husserla. XX wieczna filozofia 

nauk 

Główne nurty współczesnej filozofii języka z uwzględnieniem 

funkcji logicznych 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii (teoria 

poznania - metafizyka), (różne wydania) 

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t.1-3 (różne wydania) 

Markiewicz B., Filozofia (wybór tekstów), t.1-3, (różne 

wydania) 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, Wydaw. KUL Lublin 

2005. 

Filozofia XX wieku (seria Myśli i Ludzie), red. Z. Kuderowicz, 

Wiedza Powszechna, Warszawa 2002, t. 1-2 (wybrane 

fragmenty). 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Zna główne kierunki i stanowiska filozoficzne, które miały przemożny wpływ 

na konstytuowanie się struktur społecznych i politycznych 

W_02 
Ma fragmentaryczną wiedzę dotyczącą procesu historycznego kształtowania 

się idei filozoficznych 

W_03 

W ogólnym zakresie zna zależności pomiędzy ideami filozoficznymi i 

etycznymi a otoczeniem zewnętrznym, w tym również z zakresu polityki i 

spraw międzynarodowych 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi przeczytać i dokonać interpretacji tekstu filozoficznego, a także podjąć 

próbę nawiązania do zagadnień z zakresu politologii 

U_02 

Potrafi sformułować krótką wypowiedź pisemną, w której przedstawi tezy i 

własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych 

 

U_03 

Potrafi argumentować na rzecz danego stanowiska etycznego i moralnego, 

poszukując odwołań do występujących w przeszłości procesów i wydarzeń z 

zakresu politologii 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Jest świadomy istnienia powiązań pomiędzy obszarem nauk humanistycznych 

a społecznych 

K_02 

Jest otwarty na przyswajanie nowych idei i gotowy do zmiany własnych 

opinii/poglądów pod wpływem rzeczowej argumentacji, co może przyczynić 

się do bardziej efektywnego rozwiązywania problemów życia codziennego 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 2 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
36 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 46 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Fundusze strukturalne UE 1 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Studia europejskie 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Fundusze strukturalne w wymiarze polityki regionalnej – 

podstawowe pojęcia. 

Dokumenty regulujące politykę regionalną na poziomie 

ponadnarodowym (UE), krajowym i regionalnym – struktura 

dokumentów, narzędzia, priorytety. 

Finansowanie rozwoju regionalnego: 

a. fundusze strukturalne, 

b. fundusze krajowe, 

c. instrumenty finansowe, 

d. zarządzanie finansowe. 

Ewolucja najpopularniejszych programów UE; 

Zarządzanie projektem w środowisku międzynarodowym  

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

M. Kłusak, Od polityki regionalnej do lokalnej w warunkach 

kryzysu, Elbląg 2016. 

Gospodarka i polityka regionalna. Nowe tendencje (red.), 

Wrocław 2015. 

Rozwój regionalny – instrumenty realizacji i rola samorządu 

województwa (red.), Warszawa 2015.  

Z. Ślusarczyk, C.T. Szyjko, Samorząd terytorialny podmiotem 

polityki regionalnej Unii Europejskiej: rozwiązania 

instytucjonalno-prawne, Warszawa 2011. 

Fundusze Unii Europejskiej jako instrument wsparcia 

konkurencyjności regionów oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw, red. nauk. M.S. Bańka, F. Gołembski, 

Warszawa 2010. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

RPO Województwa Opolskiego; 

dokumenty projektowe. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Ma podstawową wiedzę w zakresie relacji wystepujących pomiędzy nauką o 

polityce a potrzebami rynku w odniesieniu do administracji publicznej i 

rozwoju regionalnego. 

W_02 

Wskazuje źródła, naturę i zmiany prawidłowości mających przemożny wpływ 

na zaangażowanie jednostek w kreowanie kariery zawodowej w oparciu o 

metody projektu 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi gromadzić, opracowywać oraz interpretować materiały źródłowe z 

zakresu metodologii projektów rozwoju zawodowego, ze szczególnym 

uwzględnieniem projektów europejskich. 

U_02 
Umie wykorzystywać odpowiednie środki i techniki cyfrowe, użyteczne przy 

projektowaniu działań w środowisku zawodowym 

U_03 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do prowadzenia i analizowania projektów 

zawodowych w obszarze administracji publicznej i trzeciego sektora. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Jest przygotowany do pracy z użyciem metody projektu zawodowego w 

zakresie funduszy strukturalnych UE 

K_02 
Ma świadomość poznawczego i praktycznego wymiaru zastosowania wiedzy 

naukowej w odniesieniu do funduszy strukturalnych UE 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
12 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 16 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Fundusze strukturalne UE 2 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr VI 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Studia europejskie 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Programy wspólnotowe, fundusze strukturalne i Fundusz 

Spójności 

Polityki horyzontalne UE 

Program Infrastruktura i Środowisko, 

Program Inteligentny Rozwój, 

Programu Wiedza Edukacja Rozwój, 

Program Polska Cyfrowa, 

Program Polska Wschodnia, 

Program Pomoc Techniczna, 

Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

Fundusze UE na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 

Pomoc publiczna w projektach współfinansowanych z 

funduszy strukturalnych UE 

Podstawowe problemy polityki strukturalnej 

Perspektywy reformy funduszy strukturalnych 

Realizacja projektów z funduszy strukturalnych UE: case study 

Wykaz 

literatury podstawowej 

M. Sikora-Gaca, M. Piechowicz, M. Kleinowski, Zarządzanie 

funduszami europejskimi w Polsce, Warszawa 2018. 

Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy 

Wyszehradzkiej, redakcja naukowa K. Przybylska, Warszawa 

2017.  

Zarządzanie spójnością społeczną: globalne wizje i lokalne 

praktyki, redakcja naukowa M. Witkowski, K. Wódz, Dąbrowa 

Górnicza 2016. 

Fundusze europejskie w polityce spójności, red. nauk. A. 

Augustyn, H. Ostapowicz, Białystok 2013.  

Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., 

red.: B.H. Toszek, A. Wojtaszak, Warszawa 2013. 

M. Klimowicz, Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności 

w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 

2010. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

RPO Województwa Opolskiego; 

dokumenty projektowe 

oraz informacje dot. realizacji projektów z funduszy 

strukturalnych UE. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Zna i przestawia charakterystykę szczegółowego podziału funduszy 

strukturalnych w ujęciu rzeczowym i funkcjonalnym 

W_02 Zna mechanizmy funkcjonowania polityki strukturalnej i polityki spójności 

W_03 Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu funduszy strukturalnych UE 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Ocenia i analizuje problemy rozwoju przedsiębiorstw z wykorzystaniem 

funduszy strukturalnych UE 

U_02 
Potrafi w pogłębiony sposób przeanalizować zapisy dokumentacji konkursowej 

z zakresu funduszy strukturalnych UE 

U_03 
Potrafi przygotować roboczy o dofinansowanie działania w zakresie 

dostępnych programów z obszaru funduszy strukturalnych UE 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Posiada umiejętność przedstawienia opracowanego wniosku projektowego na 

forum publicznym 

K_02 
Jest świadomy potrzeby pogłębiania wiedzy dot. projektowania i wykonywania 

zadań zawodowych związanych z funduszami strukturalnymi UE 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 10 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Geografia polityczna i gospodarcza 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Podstawowe problemy geografii politycznej i gospodarczej 

Klasyczne szkoły geopolityczne; 

Geopolityka krytyczna; 

Państwo jako podstawowa jednostka geopolityczna  

Mapa polityczna świata 

Sieciowe społeczeństwo obywatelskie – nadzieje i obawy 

Problemy globalne współczesnego świata 

Wojna z terroryzmem; 

Perspektywy rozwoju GPiG w XXI wieku. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

S. Otok, Geografia polityczna, Warszawa 2007. 

Z. Rykiel, Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006 

M. Blacksell, Geografia polityczna, Warszawa 2008 

C. Flint, Wstęp do geopolityki, Warszawa 2008 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

L. Sykulski, Geopolityka. Słownik Terminologiczny, 

Warszawa 2009.  

C. Jean, Geopolityka, Wrocław 2003.  

A. Dybczyński (red.), Geopolityka, Warszawa 2013. 

M.F. Gawrycki, Geopolityka w myśli i praktyce politycznej 

Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2007.  

oraz bieżące wiadomości prasowe, telewizyjne oraz 

zamieszczane w serwisach internetowych dot. stosunków 

międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem 

bezpieczeństwa międzynarodowego. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie na poziomie podstawowym pojęcia i terminy dotyczące 

kluczowych zagadnień Geografii Politycznej i Gospodarczej 

W_02 
Ma fragmentaryczną wiedzę z zakresu współczesnej Geografii Politycznej i 

Gospodarczej i jej relacji ze światem polityki 

W_03 

Posiada wiedzę na temat podziałów geopolitycznych, które w przeszłości 

były, a w przyszłości dopiero mogą stać się przyczyną zagrożeń dla 

bezpieczeństwa międzynarodowego 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Posiada umiejętność analizy wydarzeń i procesów geopolitycznych z 

uwzględnieniem przyczyn, przebiegu i możliwych do wystąpienia skutków 

U_02 

Na podstawie dostępnych danych jest w stanie przedstawić prognozę rozwoju 

wydarzeń i procesów geopolitycznych, które mogą mieć wpływ na stan 

bezpieczeństwa międzynarodowego 

U_03 
Posiada umiejętność formułowania ocen, z wykorzystaniem wiedzy i 

umiejętności analizy geopolitycznej 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Jest świadomy potrzeby ciągłego doskonalenia umiejętności, poszerzania 

wiedzy z zakresu geopolityki 

K_02 

Jest świadomy i przygotowany do wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności 

do rozwiązywania mogących zaistnieć w przyszłości problemów o charakterze 

interdyscyplinarnym w zakresie geopolityki 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
24 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 10 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Historia myśli politycznej 1 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Przedmiot historii myśli politycznej (zakres definicyjny, 

periodyzacja, literatura).    

Polis i narodziny myśli politycznej.    

Idealizm państwowy Platona.    

Realizm społeczny Arystotelesa.    

Uniwersalizm myśli stoickiej.   

Hellenizm a świat hellenistyczny.   

Republikanizm Cicerona.    

Państwo ziemskie i „Państwo Boże“ Św. Augustyna.   

Bizancjum a karolińska doktryna imperialna.    

Aspekty społeczne średniowiecznego tomizmu.    

Źródła monarchii narodowej. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

W. Kornatowski, Zarys dziejów mysli politycznej 

starożytności, Warszawa 1968.  

K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i 

prawnych, Poznań 2004.  

A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, 

Warszawa 1994.  

Platon, „Państwo“, Warszawa 1956 (księgi: VIII-XIX). 

Arystoteles, „Polityka“, Warszawa 1964 (księgi: I i III).  

Ciceron, Pisma filozoficzne, t. 2: O państwie, Warszawa 1960 

(księga I).  

Św. Augustyn, O Państwie Bożym, Warszawa 1977 (księgi: 

XV i XIX). 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

M. Szczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, 

Warszawa 1998.  

G. Seidler, Przedmarksowska myśl polityczna, Kraków 1972. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Posiada elementarną wiedzę z zakresu głównych nurtów i kierunków mysli 

politycznej. 

W_02 
Zna w podstawowym wymiarze głównych twórców myśli poltycznej i ich 

dzieła. 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Dostrzega zależności między procesami społeczno-państwowwymi a myślą 

polityczną. 

U_02 Posługuje się specjalistyczną terminologią przedmiotową. 

U_03 
Posiada umiejętność prowadzenia analiz porównawczych w zakresie 

kierunków i orientacji politycznych. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma przekonanie o potrzebie traktowania mysli politycznej w sposób 

kontekstualny. 

K_02 
Posiada świadomość zagrożeń wynikających z indoktrynacji systemu 

społecznego. 

K_03 Potrafi docenić znaczenie myśli politycznej jako źródła inspiracji społecznej. 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 2 

Zaliczenie zajęć 6 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
22 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Historia myśli politycznej 2 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 5 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Doktrynalna opozycyjność feudalnego ładu stanowego i 

renesansowego antropocentryzmu.  

Racjonalizm XVII wieku i geneza umowy społecznej.    

Oświecenie i źródła nowoczesności.  

Wielka Rewolucja Francuska: uobywatelnienie człowieka i 

upodmiotowienie narodu.   

Liberalizm: o granicach wolności politycznej, 

indywidualizmie, utylitaryzmie.   

Konserwatyzm: rola tradycji i dziedzictwa kulturowego w 

politycznym myśleniu.   

Demokratyzm dziewiętnastowieczny: od idei rewolucji 

narodowej do idei rewolucji społecznej. 

Początki nauki społecznej Kościoła.    

Totalitaryzm w różnych wersjach i odmianach.  

Od „ładu wersalskiego“ do obywatelskiego państwa prawnego 

w XX wieku.   

Późna nowoczesność i ponowoczesność w myśli politycznej. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

M. Król, Historia myśli politycznej. Od Machiavellego po 

czasy współczesne, Gdańsk 1998.  

Doktryny polityczne XIX i XX wieku, pod red. K. Chojnickiej 

i W. Kozuba-Ciembrowicza, Kraków 2000.  

R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Zakamycze 

2005. T. More, „Utopia“, Warszawa 1954.  

N. Machiavelli, „Książę“; „Rozważania nad pierwszym 

dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza“, Warszawa 

1984.  

T. Campanella, „Miasto Słońca“, Warszawa 1996. T. Spinoza, 

„Traktat polityczny“, Warszawa 1998.  

J. Locke, „Dwa traktaty o rządzie“, Warszawa 1992 (księga II). 

Monteskiusz, „O duchu praw“, Warszawa 2002 (część 

pierwsza).  

J. J. Rousseau, „O umowie społecznej, Warszawa 2002 (księgi: 

I – II).  

Condorset, „Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez 

dzieje“, Warszawa 1957.  

Kant, „O wiecznym pokoju“, Wrocław 1993.  

E. Renan, „Co to jest naród?“, Warszawa 1904. Polska myśl 

demokratyczna poprzez dzieje, oprac. M. Kridl, W. 

Malinowski, J. witlin, Warszawa 1996.  

M. Sczaniecki, Wybór źródeł do historii państwa i prawa w 

dobie nowożytnej, Warszawa 1996. 



 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

A. Heywood, Ideologia polityczne, Warszawa 2007.  

Socjologia.Lektury, red. P. Sztompka, M.Kucia, Kraków 2002.  

B.Hindess, Filozofia władzy. Od Hobbesa do Foucaulta, 

Warszawa – Wrocłwa 1994. 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Posiada elementarną wiedzę z zakresu głównych nurtów i kierunków myśli 

politycznej. 

W_02 
Zna w podstawowym wymiarze głównych twórców myśli politycznej i ich 

dzieła. 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Dostrzega zależność między procesami społeczno-państwowymi a myślą 

polityczną. 

U_02 Posługuje sie specjalistyczna terminologią przedmiotową. 

U_03 
Posiada umiejętność prowadzenia analiz porównawczych w zakresie 

kierunków i orientacji politycznych. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma przekonaniu o potrzebie traktowania myśli politycznej w sposób 

kontekstualny. 

K_02 
Posiada znajomość zagrożeń wynikających z indoktrynacji sestemu 

społecznego. 

K_03 Potrafi docenić znaczenie myśli politycznej jako źródła inspiracji społecznej. 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
60 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 18 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 26 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Historia polityczna Polski XX i XXI wieku 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Powstanie niepodległej Polski  

System polityczny II Rzeczpospolitej  

Struktura społeczna, narodowościowa i wyznaniowa II RP  

Partie polityczne w Polsce w latach 1918-1939   

Główne wydarzenia polityczne Polski dwudziestolecia 

międzywojennego  

Geneza II wojny światowej, sytuacja na ziemiach polskich 

okupowanych przez III Rzeszę i ZSRR   

Kształtowanie sie nowego systemu politycznego w Polsce w 

latach 1944-1947  

System polityczny w czasach PRL-u   

Upadek realnego socjalizmu – okrągły Stół i jego ocena   

Kształtowanie się systemu politycznego w Polsce w latach 90. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914-1945, 

Warszawa 2003.   

W. Roszkowski, Historia Polski 1914-1990, Warszawa 1991.   

A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2005, Kraków 

2007.  

A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków 

2016.   

A. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2000.    

W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 

1914-1945, Gdańsk 1990.   

Cz. Łuczak, Polska i Polacy w czasie II wojny światowej, 

Poznań 1993.  

K. B. Janowski, Źródła i przebieg zmiany politycznej w Polsce 

1968-1989, Toruń 2003. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

A. Dudek, Ślady Peerelu - ludzie, wydarzenia, mechanizmy, 

Kraków 2005.  

K. Trembecka, Okrągły stół. Studium o porozumieniu 

politycznym, Lublin 2003.  

Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych, oprac. M. 

Sobańska, S. Lenard, Warszawa 1998.  

A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, 

Warszawa 1998.   

Żołnierze wyklęci 1943-1963, dodatek „Rzeczpospolitej” 

2011. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Przedstawia fakty dotyczące historii politycznej 

W_02 
Wskazuje źródła, naturę i zmiany prawidłowości rządzących strukturami i 

instytucjami politycznymi 

W_03 
Posiada podstawową wiedzę z zakresu identyfikowania podziałów 

społecznych i socjopolitycznych 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi konstruować elementarne scenariusze rozwoju procesów i zjawisk 

politycznych 

U_02 
Analizuje wydarzenia i procesy polityczne w oparciu o instrumenty oraz 

metody o charakterze naukowym 

U_03 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do prowadzenia i analizowania debaty 

publicznej 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Wykazuje odpowiedzialność i ostrożność w wypowiadaniu się w ważnych 

kwestiach spraw społeczno-gospodarczych współczesnego świata 

K_02 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i doskonalić własne umiejętności 

K_03 
Odznacza sie obiektywną i nie-emocjonalną refleksyjnością przy ocenie 

wydarzeń historycznych i współczesnych 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 18 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Historia procesu integracji w Europie 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność Studia europejskie 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Istota i formy integracji europejskiej. 

Koncepcje integracji europejskiej.   

Uwarunkowania i etapy rozwoju integracji europejskiej.   

Status prawnoustrojowy Unii Europejskiej (UE).   

Instytucje UE: sposób powoływania, skład i kompetencje. 

Zasady ustrojowe UE.   

Unia Europejska z perspektywy Traktatu Konstytucyjnego 

oraz Traktatu Lizbońskiego.  

Unia Gospodarczo-Walutowa.   

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa oraz Wspólna 

Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. 

Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości w 

UE. 

Proces decyzyjny w UE. 

Polska w Unii Europejskiej: droga Polski do UE, miejsce 

Polski w instytucjach i na rynku UE. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla 

kierunków zarządzania i administracji, Jan Barcz, Maciej 

Górka, Anna Wyrozumska, Warszawa 2017, wydanie 5., 

wydawnictwo WoltersKluwer.   

Prawo Unii Europejskiej, Jacek Barcik, Aleksandra 

Wentkowska, Warszawa 2014, wydawnictwo C.H.Beck. 

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Maria Mgadalena 

Kenig-Witkowska (red.), Adam Łazowski, Rudolf 

Ostrihansky, Warszawa 2017, wydanie 7., wydawnictwo C.H. 

Beck 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Integracja europejska, K. A. Wojtaszczyk (red.), Warszawa 

2012.  

Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, M. Cini 

(red.), Warszawa 2007.  

Z dziejów integracji europejskiej, M. Nadolski, Warszawa 

2004.  

Od idei do integracji europejskiej, K. Łastawski, Warszawa 

2003 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Ma podstawową wiedzę z zakresu integracji państw Europy, jej znaczenia dla 

UE i Polski, umiejscowienia w obrębie obszarów i dziedzin nauk społecznych 

i prawnych oraz występujących relacji między państwami w związku z tą 

integracją 

W_02 

Objaśnia podstawowe normy i reguły organizujące struktury oraz instytucje 

biorące udział w procesach integracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

aktualnego stanu faktycznego i prawnego UE oraz Polski. 

W_03 
Definiuje podstawowe pojęcia i regulacje z zakresu integracji państw Europy, 

także odnoszące się do relacji międzynarodowych 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi stosować podstawową wiedzę teoretyczną do analizy konkretnych 

procesów lub zjawisk (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) 

zachodzących w obrębie integracji państw Europy, w tym sporów / konfliktów 

między państwami oraz innymi podmiotami prawa UE na tle tego zagadnienia 

U_02 

Posiada umiejętność analizowania aktów prawnych właściwych 

(reprezentatywnych) dla prawa integracji europejskiej przy wykorzystaniu 

instrumentów oraz metod o charakterze naukowym 

U_03 

Posiada umiejętność formułowania oraz podstawowego dochodzenia roszczeń 

i egzekwowania uprawnień właściwych państwom, organizacjom 

międzynarodowym oraz osobom fizycznym jako podmiotom integracji 

europejskiej 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma świadomość znaczenia i poziomu swojej wiedzy z zakresu integracji 

europejskiej 

K_02 

Jest zorientowany na elastyczne i twórcze zastosowania efektów pozyskanej 

wiedzy do rozwiązywania rozmaitych problemów życia codziennego i 

zawodowego, w tym korzystania z możliwości, jakie osobom fizycznym 

przyznaje integracja europejska (w tym swobód jednolitego rynku UE). 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 18 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Kino w Europie 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Studia europejskie 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Podstawowe teoretyczne informacje o kinie i filmie.  

Prehistoria i historia kina w państwach europejskich. 

Najważniejsci twórcy, najważniejsze filmy, konwencje 

estetyczne, tematy.  

Polityka kinematograficznych państw europejskich na tle 

polityki kulturalnej. Rozwiązania instytucjonalne i akty 

normatywne.  

Polityka kinematograficzna UE.  

Modele finansowania kina w państwach europejskich oraz na 

poziomie UE.  

Środowiskowe inicjatywy ukierunkowane na tworzenie 

zintegrowanego kina europejskiego (np. Europejska Akademia 

Filmowa).  

Środowisko filmowe jako elita symboliczna kształtująca 

dyskurs publiczny.  

Kino europejskie jako zwierciadło problemów społecznych. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Historia kina (3 tomy), red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, 

Universitas, Kraków.  

Klejsa K., Filmowe oblicza kontestacji. Kino Stanów 

Zjednoczonych i Europy Zachodniej wobec kultury protestu 

przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, 

Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008.  

Lisiecki M. (red.), Sztuki wizualne jako nośniki ideologii, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.  

Miczka T., W Cinecittà i okolicach. Historia kina włoskiego od 

połowy lat pięćdziesiątych  do końca lat osiemdziesiątych XX 

wieku, Oficyna Literacka, Kraków 1993.  

Minkner K., O filmach politycznych. Między polityką, 

politycznością i ideologią, Elipsa, Warszawa 2012.   

Płażewski Jerzy, Historia filmu 1895-2005, Książka i Wiedza, 

Warszawa 2005.  

Płażewski J., Historia filmu francuskiego 1895–2003, 

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Oficyna Wydawnicza 

Auriga, Warszawa 2005. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Płażewski J., Język filmu, WAiF, Warszawa 1982. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Identyfikuje film i kino jako elementy szerszego systemu społecznego, 

kulturalnego i komunikacyjnego. 

W_02 Zna podstawowe wiadomości na temat historii kina europejskiego. 

W_03 Ma świadomość różnych nurtów estetycznych w kinematografii eupejskiej. 

W_04 
Charakteryzuje różne modele polityki kinematograficznej w UE oraz  w 

państwach europejskich. 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi samodzielnie interpretować i analizować dzieło filmowe zarówno jako 

tekst kultury, jak i pod względem estetycznym. 

U_02 
Dostrzega relacje pomiędzy kinem a społeczeństwami państw europejskich – 

analizując filmy analizuje problemy społeczne. 

U_03 
Potrafi rozpoznać wartości  i idee, jakie promuje film i odnieść je do szerszego, 

europejskiego kontekstu aksjologicznego. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Potrafi myśleć kreatywnie i stawiać sobie twórcze zadania. 

K_02 Potrafi dyskutować w grupie i rozumie wartość odmiennych punktów widzenia. 

K_03 Potrafi sotosować w praktyce zasady krytycznego myślenia. 

K_04 
Jest wrażliwy na rozmaite problemy społeczne i potrafi umiejscowić je w 

szerszym kontekście społecznym. 

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Komunikowanie społeczne 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność Doradztwo i zarządzanie polityczne 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Podstawowe pojęcia komunikacji społecznej;   

Źródła historyczne komunikacji społecznej;    

Komunikacja werbalna i niewerbalna;  

Poziomy komunikacji interpersonalnej, komunikacja 

jednokierunkowa i dwukierunkowa;  

Komunikacja i perswazja;   

Komunikowanie intrapersonalne, interpersonalne;   

Bariery i zakłócenia w procesie komunikacji;   

Stereotypizacja w komunikowaniu społecznym;  

Perswazja i manipulacja w komunikowaniu społecznym;     

Wiarygodność i obiektywizm w komunikacji społecznej. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Cialdini R. B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, 

tł. B. Wojciszke, Gdańsk 2009    

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, 

Wrocław 1999     

Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, przekł. O. i W. 

Kubińscy, M. Kacmajor, Gdańsk 2003     

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000 

S.P.Morrealle, B.H.Spitzberg, J.K.Barge Komunikacja między 

ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Warszawa 2007 

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii 

społecznej, Warszawa 2006 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie komunikacji społecznej; 

W_02 Posiada wiedzę na temat roli i znaczenia mediów  w komunikacji społecznej 

W_03 Zna podstawowe typy komunikowania. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi obserwować, analizować i oceniać procesy komunikacji społecznej 

U_02 
Potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur, praktyk do realizacji 

zadań warsztatowych 

U_03 
Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę dotyczącą współczesnych procesów 

komunikowania 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy i umiejętnie komunikować się z otoczeniem. 

K_02 
Dostosowuje się do nowych sytuacji i warunków, podejmuje nowe wyzwania 

kreatywnego myślenia 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Marketing polityczny 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Marketing a marketing polityczny 

Rozwój marketingu politycznego 

Rynek wyborczy: segmentacja-targeting-pozycjonowanie 

Startegia polityczna i strategia wyborcza 

Komunikacja marketingowa: marketing bezpośredni, reklama 

polityczna, polityczny public relations 

Kampnia negatywna 

Nowe media w marketingu politycznym 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Batorski D., Nagraba M., Zając J., Zbieranek J., Internet w 

kampanii wyborczej 2011, Instytut Spraw Publicznych, 

Warszawa 2012. 

Dobek-Ostrowska B. (pod red.), Kampania wyborcza: 

marketingowe aspekty komunikowania politycznego, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005. 

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 

Jabłoński A., Sobkowiak L. (pod red.), Marketing polityczny 

w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2002. 

Jeziński M. (pod red.), Marketing polityczny. W poszukiwaniu 

strategii wyborczego sukcesu, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 

2005. 

Ociepka B. (pod red.), Kształtowanie wizerunku, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005. 

Pietraś Z., Decydowanie polityczne, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa; Kraków 1998 

Wiszniowski R., Marketing wyborczy, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Cwalina W., Falkowski A. (pod red.), Marketing polityczny: 

perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2005.  

Karwat M., Sztuka manipulacji politycznej, Wydawnictwo 

Adam Marszałek, Toruń 1999.  

Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Wydawnictwo 

Trio, Warszawa 2003.  

Kochan Marek, Slogany w reklamie i polityce, Wydawnictwo 

Trio, Warszawa 2003.  

Kolczyński M. (pod red.), Marketing polityczny: założenia 

teoretyczne, reguły działania, praktyka kampanijna, 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha 

Korfantego, Katowice 2005.  

Kolczyński M., Sztumski J. (pod red.), Marketing polityczny : 

kształtowanie indywidualnych i zbiorowych opinii, postaw i 

zachowań, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2003. 

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Definiuje podstawowe zagadnienia związane z marketingiem poltycznym oraz 

rozpoznaje je w szeroko postrzeganych naukach politycznych 

W_02 Wyjaśnia zachodzące procesy w obszarze komunikacji wyborczej 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Rozwiązuje podstawowe problemy z zakresu marketingu politycznego 

U_02 
Ocenia skuteczność podejmowanych rozwiązań i potrafi zaproponować 

alternatyne działania 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskutuje na tematy związane z marketingiem politycznym 

K_02 Pracuje w zespole nad rozwiązaniem konkrentnego problemu 

K_03 
Zachowuje otwartość i dostrzega wielowymiarowość zachodzących zjawisk i 

procesów 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 22 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Marketing w Internecie i Social Media 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr VI 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Doradztwo i zarządzanie polityczne 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Social media marketing – wprowadzenie w specyfikę działań, 

analiza wykorzystania sieci społecznościowych w codziennej 

budowie wizerunku oraz marketingu przedsiębiorstwa;  

Jak oddziałuje SMM, mechanizmy SMM;  

Internet jako medium SMM  i reklamy; 

Formy SMM;  

Cele kampanii reklamowej i możliwości ich realizacji w 

serwisach społecznościowych;  

Zalety i wady SMM;    

Wskaźniki skuteczności i efektywności SMM czynniki 

wpływające na skuteczność SMM;   

Cechy przekazu internetowego, interaktywność;  

Przegląd dostępnych narzędzi i środków SMM;  

Planowanie kampanii wizerunkowej w Internecie. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

A. Sznajder, Marketing wirtualny, Kraków 2000   

Kielar E., Marketing w sieci – podstawowe zagadnienia, 

inspiracje, przykłady, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. 

Józefa Tischnera w Krakowie, Kraków 2011.    

Czarnecki A., Korsak R., Planowanie mediów w kampaniach 

reklamowych,  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2001.   

A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań 

konsumenckich, GWP, 2013   

M. Miczyńska-Kowalska, Zachowania  konsumenckie, Lublin 

2004   

Aarron Walter, Witryny nie do ukrycia. Jak zbudować stronę, 

którą znajdzie każda wyszukiwarka, Serie wydawnicze: 

Autorytety informatyki, 2009.   

J. Wielki, Elektroniczny marketing przez Internet, Wrocław 

2000  

B. Jung (pod. red.), Media, komunikacja, biznes elektroniczny, 

Warszawa 2001   

A. Bajdak (pod. red.), Internet w marketingu, Warszawa 2003  

E. Frąckiewicz, Marketing internetowy, Warszawa 2006 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Black S., Public Relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 

2005   

Davis A., Public Relations,  Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2007  

A. Oniszczuk-Jastrząbek, Tradycyjna a multimedialna 

komunikacja marketingowa, [w:] Biznes elektroniczny 

wybrane zagadnienia. Red. K. Dobrowolski, J. Kujawa, 

Gdańsk 2005   

R. Kozielski (pod red.), Wskaźniki marketingowe, Warszawa 

2011   

Wrycza-Bekier J., Webwriting. Profesjonalne tworzenie 

tekstów dla Internetu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010. 

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Student potrafi nazywać poszczególne formy SMM oraz je charakteryzuje 

W_02 

Ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach pozyskiwania danych 

pozwalających opisywać zjawiska i procesy właściwe dla działalności na 

rynku elektronicznym 

W_03 
Potrafi opisac historię działań reklamowych, strukturę projektu SMM i 

podstawowe działania promocyjne 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi obserwować, analizować i oceniać procesy na rynku elektronicznym. 

Do analizowania i oceniania wybranych przypadków pozyskuje dane z różnych 

źródeł i dobiera metody oraz instrumenty pozwalające racjonalnie je 

rozstrzygnąć 

U_02 Analizuje, ocenia oraz przewiduje efektywność SMM 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy i umiejętnie komunikować się z otoczeniem 

K_02 
Dostosowuje się do nowych sytuacji i warunków, podejmuje nowe wyzwania 

kreatywnego myślenia 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 12 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Media w kampanii wyborczej 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Doradztwo i zarządzanie polityczne 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Prawo wyborcze dotyczące mediów.   

Mediatyzacja polityki.  

Kampania wyborcza jako szczególny okres komunikacji 

politycznej. Cele i znaczenie kampanii.  

Znaczenie mediów w kampanii wyborczej. 

Zasady komunikacji wyborczej – Kodeks wyborczy, 

wykorzystanie mediów publicznych; porównanie zasad w 

wybranych państwach demokratycznych. 

Telewizja w komunikacji wyborczej – najważniejsze medium 

kampanii; rola i znaczenie telewizji w kampanii wyborczej. 

Telewizyjna reklama polityczna – typy, techniki, formaty. 

Telewizyjne kampanie wyborcze.  

Radio i prasa w komunikacji wyborczej.  

Negatywny wizerunek polityki w mediach.  

Internet w komunikacji wyborczej – zalety i wady, internet 

jako prasa, zasady wykorzystania internetu w kampaniach, 

aspekty komunikacji wyborczej w sieci, specyfika sieciowej 

komunikacji wyborczej 

Internet w polskich kampaniach wyborczych 

Tworzenie komunikatów wyborczych.  

Pozytywne i negatywne kampanie wyborcze. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Cwalina W., Telewizyjna reklama polityczna, Lublin 2000 

Czuba, K., Media i władza, Warszawa 1995 

Mazur M., Marketing polityczny: studium porównawcze 

prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, 

Warszawa 2002 

Mazur M., Polityka z twarzą: personalizacja parlamentarnych 

kampanii wyborczych w polsce w latach 1993-2011, Katowice 

2014 

Mazurkiewicz W., Jak wygrać wybory, czyli kampanie i 

socjotechniki wyborcze, Warszawa 1998 

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 

2007 

Różycka M., Społeczeństwo obywatelskie a media, „Naukowy 

Przegląd Dziennikarski“ 2013, nr 3, s. 6-29 

Thompson J. B., Media i nowoczesność. Społeczna teoria 

mediów, Wrocław 2001 

Thompson J. B., Skandal polityczny. Władza i jawność w 

epocce medialnej, Warszawa 2010 

Żurawski J., Internet jako współczesny środek elektronicznej 

komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w polskich 

kampaniach parlamentarnych, Kraków 2010; 



 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Jabłoński A., Sobkowiak B., Marketing polityczny w teorii i 

praktyce, Wrocław 2000 

Jachimowski, M., Regiony periodycznej komunikacji 

medialnej, Katowice 2006 

Jastrzębski, J., Na rynku wartości. O mediach i etyce 

dziennikarskiej, Wrocław 2009 

Juszczyk, S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów – 

szanse i zagrożenia, Katowice 2000 

Kolczyński M., Sztumski J., Marketing polityczny, Katowice 

2000 

Kowalczyk, R., Media lokalne w Polsce, Poznań 2009 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Zna podstawowe zasady prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce. 

W_02 
Posiada wiedzę na temat mediatyzacji, marketyzacji i propagandyzacji 

kampanii wyborczych w Polsce i w innych krajach europejskich oraz w USA 

W_03 
Posiada wiedzę na temat znaczenia różnych rodzajów mediów dla 

prowadzenia kampanii wyborczej. 

W_04 
Rozróżnia konkretne działania etyczne i nieetyczne w ramach kampanii 

wyborczych w mediach. 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi analizować medialne reklamy polityczne, opisywać ich budowę, 

określać intencje oraz oceniać wartość treści i form przekazów. 

U_02 
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania złożoności relacji pomiędzy 

mediami i politykami we współczesnych państwach demokratycznych. 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Ma świadomość wagi swobodnej debaty politycznej toczonej w ramach 

kampanii, prowadzonej na zasadach równych szans i poszanowania poglądów 

politycznych innych osób. 

K_02 

Ma świadomość agitacyjności większości treści rozpowszechnianych w czasie 

kampanii wyborczych, a co za tym idzie jest świadomy nieobiektywności w 

przedstawianiu rzeczywistości w politycznych przekazach medialnych. 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
12 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 16 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Istota funkcjonowania gospodarki światowej; 

Zasady i narzędzia międzynarodowej polityki handlowej;  

Efekty międzynarodowej wymiany towarów i usług oraz 

międzynarodowych przepływów czynników produkcji 

(kapitału, pracy i technologii);  

Bilans płatniczy i równowagi płatniczej kraju;  

Modele mechanizmów i stadiów integracji gospodarczej. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 

Warszawa 2006.  

Krugman P., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa: teoria 

i polityka, t.1 i 2, Warszawa 2007 (dostępna jako ibuk).  

Międzynarodowe przepływy czynników produkcji, pod red. P. 

Siemiątkowskiego, Toruń 2010.  

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. nauk. T. Sporek, 

Katowice 2012.  

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. nauk. J. 

Rymarczyk, Warszawa 2010.  

Międzynarodowe stosunki gospodarcze (wybrane 

zagadnienia), red. E. Skawińska, Poznań 2010.  

Międzynarodowe stosunki gospodarcze: nowe wyzwania 

współczesnej gospodarki światowej, red. T. Sporek, S. Talar, 

Katowice 2014.  

Problemy gospodarki światowej, t. 5, red. I. Pietryka, Toruń 

2015.  

Oziewicz E., Michałowski T., Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze, Warszawa 2013.  

Zielińska-Głębocka A., T. Rynarzewski, Międzynarodowe 

stosunki gospodarcze, Warszawa 2008 (dostępna jako ibuk). 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Aktualny: The World Trade Report 2016, http://www.wto.org/ 

Aktualny: World Investment Report 2016: unctad.org/ 

Aktualne doniesienia medialne na temat sytuacji gospodarczej 

w świecie 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Określa i definiuje główne zasady i podstawowe kategorie ekonomiczne 

odnoszące się do gospodarki światowej i różnych form międzynarodowej 

współpracy gospodarczej. 

W_02 
Posiada wiedzę na temat form współpracy gospodarczej w skali 

międzynarodowej oraz aktualnych problemów na rynku światowym. 

W_03 
Potrafi zidentyfikować związki przyczynowo-skutkowe w kontekście zmian 

zachodzących na rynku światowym. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi scharakteryzować stan gospodarki światowej i międzynarodowej 

współpracy gospodarczej. 

U_02 
Wyprowadza wnioski na podstawie doniesień o procesach zachodzących w 

gospodarce światowej i prognozuje ich konsekwencje. 

U_03 
Potrafi podać argumenty uzasadniające jego krytyczny lub afirmatywny osąd 

wydarzeń gospodarczych. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Potrafi odpowiedzialnie zabrać głos w dyskusji na temat przyczyn i skutków 

zaawansowania bądź zahamowania procesu liberalizacji współpracy 

gospodarczej. 

K_02 
Potrafi wyszukiwać dane liczbowe, analizować i interpretować podstawowe 

wskaźniki ekonomiczne do oceny stanu gospodarki światowej. 

K_03 
Rozumie potrzebę pogłębiania i uaktualniania wiedzy z zakresu 

międzynarodowych stosunków gospodarczych. 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
60 

Udział w konsultacjach 2 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
14 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 16 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Międzynarodowe stosunki polityczne 1 i 2 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III i IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 7 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

Międzynarodowe stosunki polityczne: wprowadzenie 

teoretyczne,   

Uczestnicy stosunków międzynarodowych,  

Polityka zagraniczna,  

Metody realizacji polityki zagranicznej,  

Dyplomacja klasyczna i nowa dyplomacja, 

Rodzaje ładów międzynarodowych,  

Narodziny układu bipolarnego,  

Główne konflikty podczas zimnej wojny,  

Rozwój negocjacji międzynarodowych 

Dekonstrukcja ładu bipolarnego, 

Stosunki międzynarodowe po zimnej wojnie: ład in transition; 

nowy światowy nieład, kluczowe konflikty, nowe znaczenie 

dużych i średnich państw 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Kukułka J, Historia współczesnych stosunków 

międzynarodowych, Warszawa 2007.   

Łoś- Nowak T., Współczesne stosunki międzynarodowe, 

Wrocław 2006.   

Łoś-Nowak T., Współczesne stosunki międzynarodowe. 

Teorie, systemy, uczestnicy, Wrocław 2007.   

Stosunki międzynarodowe, W. Malendowski, C. Mojsiewicz, 

Łódź 2004.  

Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, E. 

Haliżak, R. Kuźniar (red.), Warszawa 2006.   

Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945 roku, 

Warszawa 1998.   

Międzynarodowe Stosunki Polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 

2006  

K. Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych, 

Warszawa 2016  

S. Sur, Stosunki Międzynarodowe, Warszawa 2012  

Późnowestfalski ład międzynanrodowy, red. M. Pietraś, K. 

Marzęda, Lublin 2008 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

B. Curyło, International negotiations in the context of the 

evolution of international relations: theoretical assumptions 

and observations,] „Central European Papers”, vol. 3, no. 

2/2015.   

J. Sadłocha, Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii 

stosunków międzynarodowych, Wrocław 2015  

Stosunki międzynarodowe. Wokół zagadnień teoretycznych, 

red. K. Kącka, Toruń 2015  

Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. R. 

Kuźniar, Warszawa 2005.   

The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, red. A. Cooper 

et al., Oxford 2013. 

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Rozpoznaje i charakteryzuje różne rodzaje struktur oraz instytucji stosunków 

międzynarodowych (ekonomicznych, politycznych, prawnych, kulturowych, 

militarnych, społecznych) 

W_02 
Rozróżnia kluczowe zależności i relacje pomiędzy uczestnikami stosunków 

międzynarodowych 

W_03 

Definiuje kompleksowych relacji pomiędzy różnymi obszarami polityki 

wewnętrznej państwa, jego polityki zagranicznej oraz położenia 

międzynarodowego. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi stosować podstawową wiedzę teoretyczną do analizy konkretnych 

procesów lub zjawisk (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) 

zachodzących w obrębie współczesnych stosunków międzynarodowych przy 

wykorzystaniu instrumentów oraz metod  o charakterze naukowym 

U_02 

Analizuje oraz interpretuje wybrane decyzje oraz działania władzy państwowej 

(w wymiarze wewnętrznym oraz międzynarodowym) oraz instytucji 

międzynarodowych 

U_03 

Poddaje krytyce podstawowe zjawiska (kulturowe, polityczne, prawne, 

ekonomiczne) występujące w obrębie współczesnych stosunków 

międzynarodowych 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii przy ocenie wydarzeń 

historycznych i współczesnych 

K_02 

Jest zorientowany na potrzebę uczenia się przez całe życie bowiem świadomość 

znaczenia wiedzy w procesie opisu, wyjaśniania  oraz analizy różnych 

aspektów problematyki polityki wewnętrznej oraz polityki międzynarodowej 

K_03 

Jest zorientowany na potrzebę uczenia się przez całe życie bowiem świadomość 

znaczenia wiedzy w procesie opisu, wyjaśniania  oraz analizy różnych 

aspektów problematyki polityki wewnętrznej oraz polityki międzynarodowej 

K_04  

 

  



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 + 60 

Udział w konsultacjach 4 + 2 

Zaliczenie zajęć 10 + 4 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 + 20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 + 14 

 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Nauka o polityce 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Zagadnienia metodologiczne nauki o polityce.  

Pojęcie polityki.  

Kategoria władzy politycznej i jej pokrewne.  

Społeczne podstawy polityki – podziały socjolopolityczne.  

Formy zmiany politycznej.  

System polityczny jako kategoria politologiczna. 

Ideologie polityczne.  

Komunikacja polityczna.  

Podstawowe kategorie politologiczne: interes polityczny, 

podmiotowość polityczna, fakt polityczny, proces polityczny, 

działanie polityczne, stosunki polityczne. 

Kultura polityczna.  

Determinanty polityki: prawo, ekonomika, moralność, 

ideologia. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Studia z teorii polityki, t. 1, red. A. W. Jabłoński, L. 

Sobkowiak, Wrocław 1999  

Studia z teorii polityki, t. 2, red. A. W. Jabłoński, L. 

Sobkowiak, Wrocław 2000 

Studia z teorii polityki, t. 3, red. A. W. Jabłoński, L. 

Sobkowiak, Wrocław 2000  

Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, 

Lublin 1998  

Leksykon pojęć politycznych, red. M. Karwat, J. Ziółkowski, 

Warszawa 2013 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Heywood A., Politologia, Warszawa 2006  

Roskin M., Cord R., Medeiros J., Jones W., Wprowadzenie do 

nauk politycznych, Poznań 2001 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Potrafi nazywać zjawiska polityczne. 

W_02 Poprawnie definiuje podstawowe kategorie i pojęcia politologicznie. 

W_03 Ilustruje pojęcia naukowe z zakresu politologii  konkretnymi przykładami. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Porównuje zjawiska polityczne i je klasyfikuje do poszczególnych kategorii 

politologicznych. 

U_02 Wyprowadza wnioski z tekstu naukowego i dyskutuje na ich podstawie. 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Wchodzi w polemikę z innymi studentami, zachowując przy tym otwartość na 

inne opinie. 

K_02 Docenia znaczenie mechanizmów demokratycznych w życiu publicznym. 

K_03 
Dąży do budowania odpowiedzialnych społecznie i precyzyjnych wypowiedzi 

na temat zjawisk politycznych. 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 16 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
30 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 20 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Doradztwo i zarządzanie polityczne 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Konflikt: istota, rodzaje, strategie radzenia sobie w sytuacji 

konfliktowej. Ćwiczenia: „Jestem konfliktem”; „Jak ty to 

widzisz?”; „Krok po kroku”.   

Komunikacja niewerbalna i werbalna. Ćwiczenia: „Nic nie 

mów”; „Słucham”; „Jedno pytanie”   

Różnorodność. Ćwiczenia: „Spacerek”; „Różnorodność się 

opłaca”; „Klasyfikacje” 

Empatia: punkt widzenia drugiej strony. Ćwiczenia: „Klocki”; 

„Postanowienia noworoczne”; „Wczuj się w rolę”   

Argumentowanie, zaufanie. Gra: „Mafia”   

Zaufanie, pozyskiwanie sojuszników. Symulacja: negocjacje 

trójstronne „Wybory marszałka województwa”. 

Negocjacje indywidualne. Model BATNA. Symulacja: 

„negocjowanie podwyżki”.   

Negocjacje grupowe. Symulacja: „Zagospodarowanie 

przestrzeni” 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Lewicki, R.J. i in. (2012). Zasady negocjacji. Poznań: Rebis.  

Gesteland R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, 

Warszawa 2000.  

Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.  

Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M., Kultury i organizacje. 

Zaprogramowanie umysłu, Warszawa 2011.  

Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, 

Warszawa 2009. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Cenker E. M., Negocjacje, Poznań 2002. 

Curyło, B., Opioła, W. (red.). (2016). Negocjacje 

międzynarodowe. Determinanty, procesy, aktorzy. Opole: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 

Czarnawska M. M., Podstawy negocjacji i komunikacji, 

Pułtusk 2003. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Definiuje pojęcie negocjacji. 

W_02 Opisuje proces dochodzenia do porozumienia w procesie negocjacji. 

W_03 Rozróżnia metody rozwiązywania sporów. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej, przy prowadzeniu 

negocjacji indywidualnych i grupowych. 

U_02 Potrafi przygotować siebie oraz zespół do prowadzenia negocjacji. 

U_03 
Porządkuje informacje pomocne w procesie negocjacji i potrafi nimi skutecznie 

zarządzać. 

U_04 
Potrafi dostosować strategię i taktykę negocjacyjną do okoliczności oraz 

partnera negocjacyjnego. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Jest przygotowany do uczestnictwa w procesie negocjacji związanych z 

obowiązkami wynikającymi z pracy zawodowej w organizacjach i instytucjach 

publicznych, w tym organach administracji publicznej oraz w trzecim sektorze 

K_02 
Wykazuje odpowiedzialność za proces podejmowania decyzji jak i dynamikę 

procesów w grupie, w której pracuje. 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
14 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 18 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów oraz granic 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Służby mundurowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Pojęcie bezpieczeństwa w kontekście ochrony osób, mienia, 

obiektów i obszarów oraz granic    

Obiekty podlegające obowiązkowej ochronie     

Osoby podlegające obowiązkowej ochronie      

Bezpieczeństwo imprez masowych      

Infrastruktura krytyczna i jej ochrona      

Służby odpowiedzialne za ochronę osób, mienia, obiektów i 

obszarów oraz granic (SOP, Policja, ABW, Wojsko Polskie, 

Wojska Obrony Terytorialnej)      

Prywatny sektor ochrony 

Ochorna osób, mienia, obiektów i obszarów oraz granic - case 

study 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Ustawa o ochornie osób i mienia   

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych    

W. Bejger, B.G. Stanejko, Ochorna osób i mienia, Warszawa 

2012.   

J. Kaczyński, Taktyka działań ochornnych, Warszawa 2009. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Wybrane rozporządzenia MSWiA dotyczące tematyki zajęć    

Bieżące wydarzenia dotyczące teamtyki zajęć 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Posiada podstawową wiedzę z zakresu regulacji prawnych i funkcjonowania 

służb odpowiedzialnych za ochornę osób, mienia, obiektów i obszarów oraz 

granic 

W_02 

Zna kompetencje i uprawnienia oraz podstawy prawne działalności organów 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochornę osób, mienia, obiektów i 

obszarów oraz granic 

W_03 
Zna i rozróżnia rodzaje służb oraz organów w zakresie ochorny obszarów, 

osób, mienia i granic 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Definiuje formacje ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów oraz granic 

U_02 
Opisuje instytucje krajowego systemu bezpieczeństwa odpowiedzialne za 

ochornę osób, mienia, obiekjtów i obszarów oraz granic 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma świadomość potrzeby ochrony wybranych osób, obiektów i obszarów w 

państwie 

K_02 
Poddaje krytycznej analizie działalnośc instytucji państwowych ze sfery 

bezpieczeństwa 

K_03 Charakteryzuje się obywatelksą podstawą w zakresie bezpieczeństwa 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
12 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 16 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Ochrona praw człowieka w Europie 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr VI 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Studia europejskie 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Prawa człowieka - – kluczowe pojęcia, definicje i podejścia.  

Systemy ochrony praw człowieka w Europie – UE i Rada 

Europy.  

Ochrona praw człowieka w polskim systemie prawnym.  

Analiza zagadnień związanych z wybranymi prawami 

człowieka. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Kuźniar R., Prawa człowieka, Warszawa 2000  

Hołda Z., Hołda J., Rybczyńska J.A., Ostrowska D., Prawa 

człowieka. Zarys wykładu, Kraków 2008.  

G. Michałowska, Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i 

w Unii Europejskiej, Warszawa 2007 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Kamiński I.C., Swoboda wypowiedzi w Orzeczeniach 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, 

Kraków 2006 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Posiada kompleksową wiedzę na temat roli i znaczenia praw człowieka 

W_02 

Zna kompetencje, zakres działania i orzecznictwo Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości, Sądu Pierwszej Instancji oraz Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka 

W_03 
Posiada kompleksową wiedzę z zakresu monitorowania praw podstawowych 

UE 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi w sposób kompleksowy dostrzec łamanie praw człowieka na różnych 

poziomach życia zbiorowego oraz zaproponować konkretne rozwiązania w tym 

zakresie w stosunku do rozmaitych instytucji europejskich 

U_02 
Posiada zaawansowaną umiejętność przygotowania rozbudowanych form 

wypowiedzi pisemnych na temat  zagadnień z zakresu praw człowieka 

U_03 Potrafi kompleksowo analizować debatę publiczną 

U_04 
W oparciu o zaawansowaną wiedzę kompleksowo analizuje i uczestniczy w 

debacie publicznej 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Potrafi wypowiadać się w kwestiach ważnych spraw politycznych 

współczesnego świata 

K_02 Potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując określone role 

K_03 Potrafi uzupełniać wiedzę i doskonalić własne umiejętności 

K_04 
Ma wysoką świadomość znaczenia wartości demokratycznych oraz 

charakteryzuje go zdolność do podejmowania aktywności obywatelskiej 



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 12 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Organizacja kampanii wyborczej 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Doradztwo i zarządzanie polityczne 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Organizacja sztabu wyborczego   

Prawne podstawy kampanii wyborczej    

Finansowanie działań wyborczych    

Staretgia i taktyka wyborcza   

Planowanie kampanii w czasie   

Materiały wyborcze   

Ewaluacja działań wyborczych 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Dobek-Ostrowska B. (pod red.), Kampania wyborcza: 

marketingowe aspekty komunikowania politycznego, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.  

Jeziński M. (pod red.), Marketing polityczny. W poszukiwaniu 

strategii wyborczego sukcesu, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 

2005.  

Ociepka B. (pod red.), Kształtowanie wizerunku, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.  

Wilkos S., Ferenc W. (pod red.), Kampania wyborcza; 

strategia – taktyka – komunikacja, Wydawnictwo Sejmowe, 

Warszawa 2001.  

Wiszniowski R., Marketing wyborczy, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Cwalina W., Falkowski A. (pod red.), Marketing polityczny: 

perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2005.  

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.  

Jabłoński A., Sobkowiak L. (pod red.), Marketing polityczny 

w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2002.  

Kochan Marek, Slogany w reklamie i polityce, Wydawnictwo 

Trio, Warszawa 2003.  

Kolczyński M. (pod red.), Marketing polityczny: założenia 

teoretyczne, reguły działania, praktyka kampanijna, 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha 

Korfantego, Katowice 2005. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Definiuje podstawowe zagadnienia z obszaru marketingu politycznego ze 

szczególnym uwzględnieniem procesów wyborczych 

W_02 
Identyfikuje podstawowe procesy wyborcze oraz wyjaśnia zachodzące między 

nimi relacje 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Projektuje podstawowe działania w obszarze kampanii wyborczej 

U_02 Analizuje zachodzące procesy wyborcze oraz szacuje potencjalne rozwiązania 

U_03 Wyciąga wnioski na podstawie zebranego materiału 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Zachowuje ostrożny krytycyzm przy analizie zachodzących zjawisk i procesów 

wyborczych 

K_02 
Wykazuje kreatywność przy podejmowaniu rozwiązań z zakresu komunikacji 

wyborczej 

K_03 
Dyskutuje na tematy związane z kampanią wyborczą oraz procesami 

wyborczymi 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
12 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 16 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Partie i systemy partyjne 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 6 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Definicje pojęcia i kryteria definicji partii politycznych  

Partie jako instrument reprezentacji – sposoby działania partii 

politycznych  

Genetyczny model powstawania partii politycznych Maurice 

Duvergera – współczesne koncepcje modeli partii 

politycznych  

Przesłanki kryzysu partii politycznych (wariant III RP)  

Pojęcie systemu partyjnego – modele systemu partyjnego  

Model genetyczny (Stein Rokkan) i funkcjonalny (Giovanni 

Sartori)  

Modele: „beneluksu”, „śródziemnomorski” i „skandynawski”  

Modele systemów partyjnych w Europie Środkowowschodniej  

Typologie systemów partyjnych, liczenie partii wg Markuu 

Laakso i Reina Taagepera  

Schematy systemów partyjnych w państwach Unii 

Europejskiej 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Antoszewski A., Partie polityczne Europy Środkowej i 

Wschodniej, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań-

Wrocław 2005.  

Antoszewski A., Fiala P., Herbut R., Sroka J., Partie i systemy 

partyjne Europy Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2003.  

Marczewski P., Partie polityczne a jakość polskiej demokracji, 

Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2017.  

Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne na świecie, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004  

Sokół W., M. Żmigrodzki (red.), Współczesne partie i systemy 

partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 

Lublin 2003. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej 

Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.  

Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne 

współczesnego świata, ARCHE, Gdańsk 2001.  

Granat M., Policastro P., Sobczak J. (red.), Partie polityczne 

we współczesnym konstytucjonalizmie, Wydawnictwo 

„MORPOL”, Lublin 2001.  

Grzybowski M., Zięba A. (red.), Współczesne systemy 

partyjne wybranych państw europejskich, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996.  

Herbut R., Teoria i praktyka funkcjonowania partii 

politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wrocław 2002.  

Kosowska-Gąsioł B. (red.), Systemy partyjne państw Unii 

Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2010. 

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Nazywa i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące partii i systemów 

partyjnych 

W_02 
Opisuje i tłumaczy podstawowe normy i reguły dotyczące funkcjonowania 

różnych systemów partyjnych 

W_03 

Potrafi opisywać różne sposoby politycznego myślenia: wiodące doktryny 

polityczne, koncepcje polityczne realizowane przez partie polityczne, 

kluczowe ideologie współczesnego  świata 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Ocenia wpływ partii politycznych na procesy polityczne na różnych 

poziomiach (międzynarodowym, państwowym, regionalnym i lokalnym) 

U_02 
Analizuje zachowania podmiotów partyjnych funkcjonujących w obrębie 

struktur państwowych 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Dyskutuje znaczenie wartości demokratycznych oraz ma świadomość 

znaczenia aktywności obywatelskiej 

K_02 
Ma świadomość poznawczego i praktycznego wymiaru wiedzy dotyczącej 

systemów partyjnych 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
60 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 20 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
36 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 30 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Podstawy kryminalistyki 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Służby mundurowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Historia i zadania kryminalistyki    

Dowody – podstaowe pojęcia      

Rodzaje śladów kryminialistycznych   

Oględziny miejsca zdarzenia    

Wariograf – rola i miejsce w postępowaniu dowodowym    

Eksperyment procesowy   

Biegli  i ekspertyzy kriminalistyczne  

Okazanie    

Przesłuchanie 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Kryminalistyka – przewodnik, pod red. D. Wilka, Toruń 2013.      

J. Widacki, Kryminalistyka, Warszawa 2005.   

M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stepka, 

Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii śledczo-sądowej, 

Toruń 2009. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

T. Hanusek, Kryminalistyka – zarys wykładu, Zakamycze 

2005. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Posiada podstawową wiedzę z zakresu kryminalistyki oraz profilaktyki 

społecznej 

W_02 
Zna i rozróżnia podstawowe pojęcia, metody i techniki wykorzystywane w 

kryminalistyce 

W_03 
Ma wiedzę nt. miejsca i roli czynności kryminalistycznych w 

przecwidziałaniu przestępczości i zwiększaniu bezpieczeńśtwa obywateli 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Zna i potrafi opisać i rozróżnic wybrane czynności dowodowe 

U_02 
Potrafi rozpoznać strategię działań rozmaitych podmiotów w sferze  publicznej 

mających na celu zwalczanie i przecwidziałanie skutkom przestępczości 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ma świadomośc ustawicznego kształcenia 

K_02 
Cechuje się obywatelksa postawą nakierowaną na przestrzeganie przepisów 

obowiązującego prawa 

K_03 
Ma świadomość szkodliwości działalności niezgodnej z prawem na tkanke 

społeczną i państwoą 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
12 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 16 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Podstawy prawa cywilnego i administracyjnego 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność Służby mundurowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Pojęcie prawa cywilnego i administracyjnego 

Podział prawa cywilnego i administracyjnego 

Źródła prawa 

Prawo podmiotowe, prawo przedmiotowe, prawo rzeczowe 

Podstawy prawa rodzinnego 

Stosunki administracyjno-prawne 

Prawne formy funkcjonowania administracji publicznej 

Podstawy prawne kontroli w administracji 

Podstawy prawne funckjonowania administracji rządowej i 

samorządowej 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Prawo administracyjne, pod red J. Bocia, Wrocław 2010 

Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego, 

Warszawa 2017 

Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, 

Warszawa 2017 

Kodeks Cywilny  

Kodeks Postępowania Administracyjnego 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Z. Szczurek, Prawo cywilne dla studentów admnistracji, 

Warszawa 2012 

J. Sługocki, Prawo admnistracyjne. Zagadnienia ustrojowe, 

Warszawa 2012 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego 

W_02 
Zna i definiuje, w podstawowym stopniu, obowiązujące podstawowe reguły 

prawne 

W_03 
Zna i opisuje podstawe instytucje i podmioty prawa cywilnego i 

administracyjnego 

W_04 
Ma wiedzę nt. roli i miejsca prawa cywilnego i administracyjnego w systemie 

prawnym 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi, w podstawowym stopniu, identyfikować, analizować i objaśniać zapisy 

aktów prawnych 

U_02 Potrafi ze zrozumieniem poddawać interpretacji zapis aktów prawnych 

U_03 
Potrafi prowadzić dyskujse w oparciu o wiedzę nt. dotyczące prawa cywilnego 

i administracyjnego 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Jest przygotowany do działania w środowisku obowiązujących norm prawnych, 

czując ich istote i wage dla systemu prawnego, politycznego i bezpieczeństwa 

państwa. 

K_02 
Potrafi rozwiązywać proste problemy/kwestie związane z funkcjonowaniem 

administracji 

K_03 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 18 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Podstawy prawa karnego z procedurą 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Służby mundurowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Prawo karne materialne   

Prawo karne procesowe      

Prawo karne wykonawcze     

Prawo wykroczen    

Źródła prawa karnego  

Funkcje prawa karnego 

Polityczność prawa karnego 

Medialność prawa karnego 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Kodeks karny z dn. 6 czerwca 1997  

Kodeks karny wykonawczy z dn. 6 czerwca 1997  

Kodeks postepowania karnego z dn. 6 czerwca 1997    

Kodeks wykroczeń 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

J. Grajewski, Przebieg procesu karnego, Warszawa 2012.      

Postępowanie karne: pytania, kazusy, tablice, testy, pod red. A. 

Grochowskiej-Wasilewskiej, Ł. Jagiełłowicza, ł. 

Wiśniewskiego, Warszawa 2018. 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Posiada podstawową wiedzę z zakresu źródeł prawa i ich stosowania 

W_02 
Objaśnia podstawowe normy, reguły i definicje dotyczące prawa karnego i 

przebiegu postępowania karnego 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi identyfikować podstawy prawne i objaśnić zasady i sposoby ich 

stanowienia. 

U_02 
Potrafi ze zrozumieniem poddawać interpretacji zapis aktów prawnych 

dotyczących prawa karnego 

U_03 Potrafi prowadzić dyskujse w oparciu o wiedzę nt. dotyczące prawa karnego 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Jest przygotowany do działania w środowisku obowiązujących norm prawnych, 

czując ich istotę i wagę dla systemu prawnego, politycznego i bezpieczeństwa 

państwa. 

K_02 Ma świadomość konieczności przestrzegania przepisów obowiązującego prawa 

K_03  

K_04  

 



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Polityka bezpieczeństwa UE 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Studia europejskie 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Historyczna ewolucja bezpieczeństwa europejskiego 

Koncepcje bezpieczeństwa europejskiego po II WŚ 

Traktat z Maastrich i jego wpływ na europejską politykę 

bezpieczeństwa. 

Traktat Amsterdamski 

Europejska Polityka i Obrony 

Trakat z Lizbony  

Współczesny wymiar polityki bezpieczeństwa UE 

Polityka bezpieczeństwa UE a NATO 

Rola i miejsce polityki bezpieczeństwa UE na arenie 

międzynarodowej 

Polityka bezpieczeństwa UE a wyzwania bezpieczeństwa 

(terroryzm, migracje, głód, wojny, etc.) 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

leksandrowicz T. R., Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, 

Warszawa 2011. 

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia 

XXI wieku, red. P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak, Radom 

2009. 

Musioł M., Operacje pokojowe i dyplomacja prewencyjna oraz 

ich podstawy w polityce zewnętrznej UE w XXI wieku, 

„Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2013. 

Tereszkiewicz F., Proces instytucjonalizacji Wspólnej Polityki 

Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Toruń 2013.  

Teksty traktatów UE. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

BIeżące informacje oraz raporty Instytucji UE dotyczące 

polityki bezpieczeństwa UE. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Ma podstawową wiedze nt. polityki bezpieczeństwa UE 

W_02 Zna i definiuje instytucje UE odpowiedzialne za politykę bezpieczeństwa 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi umiejscowic politykę bezpieczeństwa UE w międzynarodowym 

środowisku 

U_02 
Posiada podstawowe umiejętności analityczne w odniesnieu do polityki 

bezpieczeństwa UE 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ma świadomość europejskich wartości, również w środowisku bezpieczeństwa 

K_02  

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Polityka gospodarcza UE 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Studia europejskie 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Pojęcie i geneza polityki gospodarczej UE 

Główne tendencje i czynniki rozwojowe w gospodarce 

europejskiej 

Cele i etapy kształtowania polityki gospodarczej UE 

Narzędzia i instrumenty polityki gospodarczej UE 

Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne polityki 

gospodarczej UE 

Doktryny polityki gospodarczej UE 

Instytucje polityki gospodarczej UE 

Wykaz 

literatury podstawowej 

M. Guzek, Świat Zachodu po nieudanym wejściu w erę 

postindustrialną, Warszawa 2018. 

Europa XX-XXI wieku: społeczno-polityczne konsekwencje 

kryzysów, pod redakcją M. Gruszczyk, L. Krzyżanowskiego, 

M. Skrzypka, Warszawa 2017. 

K. Czech, M. Dziembała, Unia Europejska wobec wybranych 

problemów wewnętrznych, Katowie 2016. 

Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, pod redakcją A. 

Nowosada, R. Wisły, Kraków 2016. 

Udział wybranych krajów Unii Europejskiej w procesach 

rozwoju gospodarki światowej, pod red. T. Sporka, Katowice 

2010. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

G.W. Kołodko, Czy Chiny zbawią świat?, Warszawa 2018. 

European Union : three anniversaries : Polish perspective, 

edited by E. Czarny, P. Folfas, Warszawa 2017. 

European Union policies at a time of crisis, edited by T.G 

Grosse, Warszawa 2017. 

Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy 

na rzecz rozwoju, pod redakcją A. Skolimowskiej, B. 

Jankowskiego, Warszawa 2016. 

M. Proniewski, Rozwój regionów peryferyjnych w Unii 

Europejskiej: wybrane aspekty, Białystok 2012.  

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Posiada wiedzę z zakresu teorii i praktyki funkcjonowania instytucji sektora 

gospodarczego w UE 

W_02 
Wymienia najważniejsze instytucje oraz osoby publiczne, utożsamiające w 

swym zawodowym wymiarze idee i koncepcje polityki gospodarczej UE 

W_03 Potrafi opisywać europejską strategię gospodarczą 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Posiada zdolność systematycznego przyswaja wiedzy koniecznej ze względu 

na potrzebę ciągłego powiększania własnego zasobu informacyjnego dot. 

polityki gospodarczej UE 

U_02 

Posiada umiejętność analizowania zjawisk i procesów gospodarczych, ze 

szczególnym uwzględnieniem tych, które mają miejsce w przestrzeni Unii 

Europejskiej 

U_03 
Posiada umiejętność formułowania i wyrażania ocen w zakresie rezultatów 

prowadzonej w Unii Europejskiej polityki gospodarczej 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Jest przygotowany do uczestniczenia w życiu gospodarczym, także w zespołach 

realizujących cele biznesowe, z uwzględnieniem wiedzy dot. procesów 

związanych z polityką gospodarczą UE 

K_02 Wyraża krytyczne opinie na temat polityki gospodarczej UE 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 10 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Polityka rozwojowa UE 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr VI 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Studia europejskie 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Polityka rozwojowa UE - podstawowe pojęcia 

Polityka rozwojowa w świetle dokumentów UE 

Instytucje polityki rozwojowej UE 

Polityka rozwojowa a polityki sektorowe 

Główne kierunki polityki rozwojowej UE 

Polityka rozwojwa UE a otoczenie zewnętrzne UE 

Zagrożenia polityki rozwojowej UE 

Skuteczność polityki rozwojowej UE 

Wyzwania dla polityki rozwojwej UE 

Polityka rozwojowa UE a działalność organizacji 

międzynarodowych i NGO's 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

P. bagiński, Europejska polityka rozwojowa. Organizacja 

pomocy UE dla krajów rozwijających się, Warszawa 2009. 

Akty prawne UE dotyczące polityki rozwojowej UE. 

Polityka rozwojwa. Rola organizacji międzynarodowych w 

zwalczaniu ubóstwa na świecie, pod red. E. Latoszek, M. 

Proczek, Warszawa 2013. 

D. Kopiński, Pomoc rozwojwa. Teoria i praktyka, Warszawa 

2011. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Bieżące raporty UE i NGO's nt. polityki rozwojowej UE i 

świata. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Posiada podstawowa wiedzę nt. polityki rozwojowje UE 

W_02 Zna i definiuje instytucje UE, zakres, cele i funckje polityki rozwjowej UE 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi umiejscowiść politykę rozwojową UE na tle globalnych wyzwań 

U_02 
Posiada podstawowe umiejętności analityczne i prognostyczne w odniesnieu do 

polityki rozwojowej UE 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma świadomość praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu polityki 

rozwojowej i nierówności społecznych 

K_02 
Cechuje się opdowiedzialną postawą subsydiarność w odniesnieu do 

problemów społecznych i nierówności współczesnego świata 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 12 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Polityka społeczna UE 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Studia europejskie 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Historia idei społecznych w Europie. Międzynarodowa 

polityka społeczna - podstawy i definicje.  

Wymiar społeczny Unii Europejskiej - kształt i krótka historia 

Modele polityki społecznej w Unii Europejskiej. Finansowanie 

polityki społecznej w Unii Europejskiej  

Instrumenty polityki społecznej w Unii Europejskiej 

Polityka rynku pracy w Unii Europejskiej. 

Polityka edukacyjna w Unii Europejskiej 

Polityka migracyjna w Unii Europejskiej 

Ubezpieczenia emerytalne oraz zdrowotne w Unii 

Europejskiej. Zabezpieczenie starości w działaniach Unii 

Europejskiej. 

Przyszłość polityki społecznej UE 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Głąbicka K., Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty 

aksjologiczne i empiryczne, Dom Wydawniczy ELIPSA, 

Warszawa 2001. 

Piątek K. (red.), Aktywna polityka społeczna z perspektywy 

Europy Socjalnej, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń 2007. 

Szarfenberg R., Polityka społeczna Unii Europejskiej - 

przewodnik, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/psUEv2.pdf 

Rosati D. K. (red.), Europejski Model Społeczny. 

Doświadczenia i przyszłość, PWE, Warszawa 2009 

Balcerzak-Paradowska B., Rączaszek A. (red.), 

Międzynarodowa polityka społeczna. Aspekty porównawcze, 

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Akademia Ekonomiczna w 

Katowicach, Warszawa-Katowice 2010 

Orczyk J., (red.), Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana, 

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

M. Hill, Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza 

porównawcza, Warszawa 2010 

Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka 

społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 

Lavalette M., Pratt A. (red.), Polityka społeczna. Teorie, 

pojęcia, problemy, Difin, Warszawa 2010 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Zna modele polityki społecznej w krajach członkowskich UE 

W_02 Zna instrumenty finansowania polityki społecznej w UE 

W_03 Zna charakterystykę wybranych polityk sektorowych 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi dokonać interpretacji problemów społeczno-ekonomicznych i wskazać 

odpowiednie instrumenty ich rozwiązywania w zakresie polityki społecznej UE 

U_02 

Potrafi dokonać charakterystyki i oceny modeli polityki społecznej w 

poszczególnych krajach członkowskich UE oraz wskazać główne wyzwania 

społeczne dla poszczególnych państw członkowskich 

U_03 Potrafi prawidłowo posługiwać się terminologią z zakresu polityki społecznej 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Potrafi dokonać spójnej analizy działań zarówno w ramach UE na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych 

K_02 
Potrafi zespołowo wypracować racjonalne rozwiązania określonych 

problemów w ramach polityki społecznej UE 

K_03 Rozumie znaczenie procesu ciągłego uczenia się i krytycznej analizy 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
12 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 16 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Polityka zagraniczna Unii Europejskiej 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Studia europejskie 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Międzynarodowy wymiar integracji europejskiej;  

Geneza i ewolucja polityki zagranicznej WE i UE;  

Polityka zagraniczna UE po Traktacie z Lizbony,  

Instytucjonalne uwarunkowania WPZ;  

Cele i instrumenty WPZ. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa 

Unii Europejskiej, Warszawa 2007;   

J. Barcz, Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. 

Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej. Warszawa 

2010  

A. Ciupiński, Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii 

Europejskiej. Geneza, rozwój, funkcjonowanie, Warszawa 

2013 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

S. Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? UE w stosunkach 

międzynarodowych, Warszawa, 2009.  

J. Barcz Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, 

Warszawa 2003,; E. Małuszyńska, B. Gruchman, 

Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa 2010 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesu integracji europejskiej i polityki 

zagranicznej UE 

W_02 
Ma wiedzę dotyczącą uwarunkowań międzynarodowych procesu integracji 

europejskiej 

W_03 Potrafi opisywać w sposób pogłębiony ewolucję polityki zagranicznej UE 

W_04 
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą celów i instrumentów Wspólnej Polityki 

Zagranicznej 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Objaśnia wpływ uwarunkowań europejskich na ewolucję WPZ 

U_02 
Potrafi analizować możliwości aplikowania WPZ do rozwiązywania 

problemów europejskich i globalnych 

U_03 
Posiada umiejętność analizowania WPZ przy wykorzystaniu instrumentów oraz 

metod o charakterze naukowym 

U_04 
Dostrzega i nazywa procesy kształtujące proces integracji europejskiej; Potrafi 

stosować wiedzę teoretyczną do analizy procesów zachodzących w UE 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Potrafi samodzielnie i konsekwentnie uzupełniać wiedzę oraz doskonalić 

własne umiejętności 

K_02 Potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując określone role 

K_03 
Umiejętnie odwołuje się do wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu i 

wyjaśniania różnych aspektów procesu integracji europejskie 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
12 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 20 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Praktyki zawodowe 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Praktyka 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie, bez oceny 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Zapoznanie się z dokumentacją praktyk zawodowych 

realizowanych w Instytucie Politologii UO. 

Przygotowanie do odbycia praktyki – ustalenie szczegółów i 

miejsca; 

Odbywanie praktyki zawodowej; 

Ewaluacja praktyki i przygotowanie dokumentów. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Dokumentacja, związana z przebiegiem praktyki zawodowej – 

regulaminy i instrukcje, przygotowane przez CZAS (Centrum 

Zawodowej Aktywizacji Studentów Instytutu Politologii UO). 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Dokumentacja, zwiazana z przebiegiem praktyki zawodowej – 

regulaminy i instrukcje, przygotowane przez CZAS (Centrum 

Zawodowej Aktywizacji Studentów Instytutu Politologii UO). 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
W trakcie praktyk identyfikuje elementy, które mogą stanowić podstawę 

dalszych badań, z wykorzystaniem metodologii nauki o polityce 

W_02 
Uzyskuje podstawową wiedzę o praktycznym funkcjonowaniu 

przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Podejmuje wysiłki na rzecz organizacji własnej pracy, w której wykorzystuje 

umiejętności identyfikowania zagrożeń, opracowywania materiałów 

źródłowych oraz wykorzystywania narzędzi i technik cyfrowych 

U_02 
Bierze udział w dyskusji, wykorzystując wiedzę naukową, której celem jest opis 

i wielowymiarowa ocena stanu bezpieczeństwa 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Wykazuje chęć do pracy i podejmowania działań na rzecz realizacji 

odpowiedniego modelu własnej kariery zawodowej 

K_02 Pracując w zespole potrafi należycie wykonywać powierzone zadania 

K_03  

K_04  

 

 



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 1 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
90 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 4 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Prawo policyjne 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Służby mundurowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Historyczna ewolucja Policji w Polsce   

Struktura i zadania polskiej Policji  

Zakres działań Policji i ich podstawy prawne     

Czynności operacyjno-ropzoznawcze Policji i ich podstawy 

prawne     

Rola i miejsce Policji w procesie karnym 

Wizerunek medialny i polityka informacyjna polskiej Policji 

Policja a polityka - case study 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Ustawa z dn. 6 kwietnia 1990 r., o Policji    

Prawo policyjne, pod red. M. Karpiuka, J. Kostrubca, M. 

Czuryk, Warszawa 2016.      

S. Pieprzny, Policja – organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 

2007.     

Policja w Polsce – stan obecny i perspektywy, pod red. A. 

Szymaniak, W Ciepiela, Poznań 2007. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Bieżące informacje nt działań polskiej Policji      

W. Pływaczewski, G. Kędzierska, Leksykon policyjny, 

Szczytno 2001 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Posiada podstawową wiedzę z zakresu regulascji prawnych sankcjonujących 

funkcjonowanie Policji 

W_02 
Zna kompetencje, uprawnienia i obowiązki fukcnjonariuszy Policji wobec 

obywatela i społeczeństwa 

W_03 
Rozumie potrzebę funkcjonowania sił porządkowych w systemie 

bezpieczeństwa państwa 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi interpertować zagadnienia dotyczące funckjonowania Policji w polskim 

systemie politycznym, prawnym i bezpieczeństwa 

U_02 Analizuje i interpertuje działania Policji w oparciu o wiedzę naukową 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Jest przygotowany do działania w środowisku obowiązujących norm prawnych, 

czując ich istotę i wagę dla systemu prawnego, politycznego i bezpieczeństwa 

państwa. 

K_02 Czuje potrzebę samodoskonalenia się 

K_03 
Charakteryzuje się postawą obywatelską z zakresu bezpieczeństwa oraz 

współpracy z Policją 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 12 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Prawo wyborcze 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Doradztwo i zarządzanie polityczne 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Wybory – kwestie teoretyczne.  

Prawo wyborcze.  

Kodeks wyborczy.  

Wybory ogólnokrajowe.  

Wybory samorządowe.  

Specyfika elekcji do PE.  

Zadania i obowiązki organów wyborczych 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.  

Kodeks wyborczy 

D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii 

systemów wyborczych, Warszawa 2004 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

K. W. Czaplicki i in., Kodeks wyborczy. Komentarz Lex, 

Warszawa 2014.  

A. Sokala, B. Michalak, P. Uziębło, Leksykon prawa 

wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, 

Warszawa 2013. 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Definiuje pojęcia z zakresu prawa wyborczego. 

W_02 Przedstawia źródła prawa wyborcze. 

W_03 Rozróżnia rodzaje wyborów w Polsce. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analizuje znaczenie i specyfikę poszczególnych faz procesu wyborczego. 

U_02 Porównuje metody wyborcze. 

U_03 Ocenia systemy wyborcze. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskutuje o różnych rozwiązaniach w obrębie prawa wyborczego. 

K_02 Krytycznie opiniuje obserwowane zmiany dotyczące prawa wyborczego. 

K_03 Jest świadomy potrzeby uczestnictwa w procesie wyborczym. 

K_04  

 

  



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Służby mundurowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości 

Instytucje powołane do zapewnienia porządku publicznego, 

struktura organizacyjna wybranej instytucji 

Struktura organizacyjna zorganizowanych grup przestępczych: 

metody działania,     

Przestępczość w Polsce i na Świecie    

Profilaktyka działań, prewencja, metody i techniki śledcze    

BOA, SPAP, CBSP jako specjalistyczne formacje policji w 

systemie zwalczania przestępczości 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Taktyczno-techniczne aspekty przecwidziałania 

przestępczości, pod red. W. Pływaczeski, B. Gadecki, 

Warszawa 2018.   

Wybrane aspkety zwalczania przestępczości zorganizowanej i 

terroryzmu, pod red. E. Gruza, Warszawa 2010.    

Zwalczanie piractwa, terroryzmu i przestępczości 

zorganizowanej: aspekty historyczne, prawne i praktyczne, 

pod red. A. Askamitowski, M. Cupryjak, Szczecin 2015.     

K. Jałoszyński, Centralny pododdział konteterrorystryczny 

polskiej Policji – BOA KGP, Szczytno 2016. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Mapa korupcji – raport doroczny raport CBA      

Raporty dotyczące przestepczości MSWiA oraz KGP 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Posiada podstawową wiedzę z zakresu genezy, ewolucji i skutków 

przestępczości, w tym przestępczości zorganizowanej 

W_02 
Posiada podstawową wiedzę nt. przeciwdziałania i zwlaczania zjawisk 

przestępczości 

W_03 
Zna i definuje rodzaje przestępczości oraz czynniki kryminogenne w 

społeczeństwie 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi dokonać detekcji zjawisk przestępczych i kryminogennych we 

współczesnym społeczeństwie. 

U_02 
Potrafi rozpoznać strategię działań rozmaitych podmiotów w sferze  publicznej 

dotyczących zwalczania i przeciwdziałania przestepczości. 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Potrafi pracować i współdziałać w grupie, przyjmując określone role 

K_02 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i doskonalić własne umiejętności 

K_03 

Odznacza sie obiektywną i nie-emocjonalną refleksyjnością przy ocenie 

wydarzeń dotyczących skutków działalności przestępczej oraz działaniom 

zapobiegawczym im 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Public relations 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Doradztwo i zarządzanie polityczne 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Pojęcie i funkcje PR.    

Historia PR.     

PR a propaganda, reklama i marketing.   

Zarządzanie i organizacja kampanii PR.     

Metody i techniki PR. 

Tworzenie wizerunku firmy i osoby w oparciu o 6M.       

Corporate Identity. Kreacja wizerunku marki a kreacja 

wizerunku polityka.  

Fyre Festival. Case study. Siła infuencerów.    

Zarządzanie kryzysowe.   

Etyka w public relations.   

PR w nowych mediach. Narzędzia social mediów w kreowaniu 

wizerunku. Komunikacja niewerbalna.     

PR instytucji politycznych i w administracji publicznej.     

CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

T. Goban-Klas, Pubic Relations czyli promocja reputacji. 

Pojęcia, definicje, uwarunkowania, Warszawa 1997. 

W. Budzyński, Public Relations. Wizerunek. Reputacja. 

Tożsamość, Warszawa 2018. 

S. Black, Public Relations, Warszawa 1993. 

A. Kasińska-Metryka, P. Olszewski (red.), Forma czy treść? 

Rzecz o wizerunku w życiu społecznym i politycznym, Toruń 

2012 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

M. Pańczyk, Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. 

Tom I, Poznań 2016.  

J. Olędzki, D. Tworzydło (red.), Public relations. Znaczenie 

społeczne i kierunki rozwoju, Rzeszów 2006.  

I. Borkowski, K. Stasiuk-Krajewska (red.), Kształtowanie 

wizerunku jako narzędzie public relations, Wrocław 2011.  

A. Fulbiszewski (red.), Odcienie Public Relations, Szczecin 

2012.   

Materiały potrzebne do omawiania konkretnych przypadków z 

zakresu Public Relations udostępnione studentom m.in. z: 

proto.pl, wirtualnemedia.pl. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Definiuje kluczowe pojęcia w obszarze Public Relations 

W_02 Zna podstawy organizacji kampanii PR 

W_03 Charakteryzuje strategie, metody i techniki PR 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Planuje i realizuje kampanie Public Relations dobierając przy tym odpowiednie 

metody i techniki 

U_02 Analizuje i ocenia działania podmiotów w obszarze Public Relations 

U_03 Proponuje gotowe rozwiązania w celu poprawy wizerunku osób i instytucji 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Pracuje samodzielnie i w zespole nad projektem z zakresu Public Relations 

K_02 
Dyskutuje w grupie i z prowadzącym zajęcia o konkretnych przypadkach 

działań w obszarze Public Relations 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Reklama polityczna 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Doradztwo i zarządzanie polityczne 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Podstawowe pojęcia z zakresu reklamy politycznej    

Formy reklamy     

Reklama wizualna    

Reklama audiowizualna: pozytywna i negatywna    

Reklama audiowizualna w nowych mediach 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Adamik-Szysiak M., Telewizyjna reklama polityczna w Polsce 

w latach 2005-2010, Lublin 2012.  

Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. 

Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005.  

Cwalina W., Telewizyjna reklama polityczna, Lublin 2000.  

Dobek-Ostrowska B. (pod red.), Kampania wyborcza: 

marketingowe aspekty komunikowania politycznego, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.  

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.  

Hatalska N., Cząstki przyciągania, Gliwice 2014.  

Jabłoński A., Sobkowiak L. (pod red.), Marketing polityczny 

w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2002.  

Jeziński M. (pod red.), Marketing polityczny. W poszukiwaniu 

strategii wyborczego sukcesu, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 

2005.  

Ociepka B. (pod red.), Kształtowanie wizerunku, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.  

Peszyński W., Walka na spoty po polsku. Przypadek kampnii 

parlamentarnych z lat 2001-2007, Toruń 2012.  

Trzeciak S., Drzewo kampnii wyborczej, czyli jak wygrać 

wybory, Sopot 2014. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Barska A., Michałkowska M., Śnihur J., Reklama wczoraj i 

dziś, Warszawa 2016.   

Beck G., Zakazana retoryka. Podręcznik manipulacji, Gliwice 

2007.  

Dragowić K., Dragowić N., Reżyseria filmu reklamowego, 

Warszawa 2012.  

Fitzpatrick P., Kawasaki G., Jak Cię widzą, tak Cię piszą. 

Sztuka autopromocji w mediach społecznościowych, Gliwice 

2016.   

Grębowiec J., Pragmatyka reklamy, Warszawa 2017.  

Jantsch J., Siła pozytywnych opinii, Warszawa 2011. Murdoch 

A., Kreatywność w reklamie, Warszawa 2005.  

Śmid W., Język reklamy w komunikacji medialnej, Wrocław 

2008.  

Witek E., Komunikacja wizerunkowa. Nowoczesne narzędzia, 

Wrocław 2015. 

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Definiuje podstawowe zagadnienia związane z reklamą polityczną 

W_02 Rozróżnia charakterystyczne elementy poszczególnych form reklamy 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi poddać krytycznej analizie różne formy reklamy politycznek 

U_02 Projektuje podstawowe rodzaje reklam plitycznych 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Pracuje w grupie w celu przygotowania projektu 

K_02 
Dyskutuje nad przygtowanymi projektami potafiąc poddać je krytycznej 

analizie zarazem zachowując otwartość na spostrzeżenia innych 

K_03 Przestrzega ustaleń dotyczących przygotowywanych projektów 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 10 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Retoryka i erystyka 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Doradztwo i zarządzanie polityczne 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Retoryka – historia, definicja.  

Normy w komunikacji językowej.  

Podstawowe zasady retoryczne.  

Etapy przygotowywania mowy.  

Erystyka w mediach.  

Podstawowe techniki erystyczne. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w 

publicznych sporach, Kraków 2005.  

Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002  

Retoryka, M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek 

(red.), Warszawa 2008  

Studia Rhetorica, Kraków 2011 – wybrane artykuły   

Wasilewski J., Nita A., Instrukcja obsługi tekstów. Metody 

retoryki, Sopot 2012  

Wierzbicka Elżbieta, Podstawy stylistyki i retoryki, PWN 2008   

Witkowska-Maksimczuk, Elementy retoryki i erystyki w 

przykładach, Warszawa 2014 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Bredemeier K., Czarna retoryka. Siła i magia języka, 

Warszawa 2007  

Ćwiczenia z retoryki, Barłowska M., Budzyńska-Daca A., 

Załęska M. (red.), Warszawa 2010  

Grzelka Monika, Pytanie dziennikarskie: pragmatyka i 

retoryka, „Poznańskie Studia Polonistyczne”,  Poznań 2008  

Lemmermann Heinz, Sztuka retoryki, Wrocław 1997  

Lemmermann Heinz, Sztuka dyskutowania, Wrocław 1997  

Lewiński Piotr, Retoryka reklamy, Wrocław 2008 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Opisuje i objaśnia zasady przygotowania mowy / tekstu. 

W_02 Definiuje pojęcia z zakresu retoryki i erystyki. 

W_03 
Tłumaczy reguły dotyczące właściwej konstrukcji tekstu / wystąpienia, a 

także reguły rządzące perswazyjnym komunikowaniem. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi wykorzystać zasady retoryki i erystyki w określaniu właściwego 

sposobu przygotowania tekstu dziennikarskiego. 

U_02 
Potrafi dokonać analitycznej oceny przekazów medialnych pod kątem 

wykorzystanych w nich technik retorycznych i erystycznych 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii o analizowanych przekazach 

medialnych. 

K_02 
Dąży do uzyskania sprawności komunikacyjnej, poprzez doskonalenie 

warsztatu retorycznego. 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Ruchy społeczne w Europie 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność Studia europejskie 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Tradycyjne ruchy społeczne wczoraj i dziś: ruchy 

socjalistyczne, ruchy nacjonalistyczne, ruchy populistyczne, 

ruchy anarchistyczne;  

Ruch obywatelski w USA w l. 60. i paryska rewolta studencka 

’68 jako początek nowych ruchów społecznych;  

Ruchy pacyfistyczne; anty- i alterglobalizm a filozofia 

zrównoważonego rozwoju;  

Feminizm;  

Ekologizm;  

Ruch hipisowski;  

Ruch społeczny o prawa osób homoseksualnych;  

Współczesne regionalizmy społeczne;  

Związek zawodowy jako ruch społeczny 

Wykaz 

literatury podstawowej 

M. Castells, Siła tożsamości, Warszawa 2008; Dynamika życia 

społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, 

red. K. Gorlach, P.H. Mooney, Warszawa 2008; P. Gliński, 

Polscy Zieloni, Warszawa 1996 Łódzkie Dziewuchy 

Dziewuchom : aktywizm na rzecz praw kobiet : drugi rok 

działalności / [redakcja Agnieszka Gralak], Łódź 2018. 

Filozofia i ruchy społeczne / redakcja Katarzyna Bielińska-

Kowalewska, Warszawa 2017. 

Nowe ruchy społeczne, pod redakcją Marii Marczewskiej-

Rytko, Doroty Maj, Lublin 2017. 

F. Ilkowski, Wybrane ruchy społeczne współczesnego kryzysu 

: rewolucja i kontrrewolucja arabska, "Indignados, Tea Party i 

Occupy Wall Street", związki zawodowe, Warszawa 2016. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

D. Porta, M. Diani, Ruchy społeczne, Kraków 2009;  

P. Sztompka, Socjologia zmiany społecznej, Kraków 2005;  

E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 

2005 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Zna i opisuje problematykę ruchów społecznych z punktu widzenia ich 

dynamiki wewnętrznej i zewnętrznej, 

W_02 Wymienia i rozróżnia paradygmaty ruchów społecznych, 

W_03 
Wskazuje kontekstualizację  politycznej, społecznej i kulturalnej specyfiki 

ruchów 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Weryfikuje dowody oraz wiedzę w zakresie orientacji w problematyce ruchów 

społecznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich podmiotowa rolę we 

współczesnym dyskursie politycznym 

U_02 
Ocena rolę i funkcję ruchów społecznych w Europie na tle dynamiki zmian 

społecznych 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Potrafi kształtować własną postawę krytyczną i twórczą wobec rzeczywistości 

społeczno-politycznej 

K_02 Kreatywnie inspiruje działania polityczne 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 16 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
22 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 26 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Samoobrona i środki przymusu bezpośredniego 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Służby mundurowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Uwarunkownaia prawne samoobrony i środków przymusu 

bezpośredniego    

Posiadanie broni – podstawy prawne      

Użycie broni – podstawy prawne    

Elementy samoobrony w praktyce 

Społeczny i polityczny aspekt kompetencji samoobrony - 

powszechny dostęp do broni, kultura posiadania broni, etc. 

Przepisy i praktyka samoobrony i posiadania broni - case study 

(Stany Zjednoczone, rozwiązania europejskie) 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z 

dn. 24 maja 2013 r.     

Specjalne uzycie broni, stan obecny, zagrożenia, propozycje 

rozwiązań, pod red. K. Jałoszyńskiego, W. Zubrzyckiego, J. 

Stelmacha, Szczytno 2017.     

M. Jurgilewicz, Srodki przymusu bezpośredniego i broń palna. 

Uzycie lub wykorzystanie w ochornie bezpieczeństwa 

wewnętrznego, Warszawa 2015. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Emile Andre, 100 sposobów samoobrony od napaści ulicznej, 

Głogów 2015. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Posiada podstawową wiedzę z zakresu regulacji prawnych sankcjonujących 

użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej 

W_02 

Zna kompetencje, uprawnienia i obowiązki fukcnjonariuszy Policji i innych 

służb, które uprawnione są do stosowania środków przymusu bezpośredniego 

i broni palnej 

W_03 Zna i rozróżnia podstawowe metody i techniki samoobrony 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi w praktyce wykorzystać podstawowe umiejętności z zakresu 

samoobrony i środków przymusu bezpośredniego 

U_02 Potrafi dokonać detekcji zagrożeń bezpieczeństwa 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ma świadomośc ustawicznego kształcenia 

K_02 
Postępuje w sposób odpowiedzialny mając na uwadze bezpieczeństwo jednostk 

i społeczeństwa 

K_03 

Jest wrażliwy na krzywdę innych oraz charakteryzuje się postawą obywatelską, 

mającą na celu niesienie pomocy innym oraz przeciwdziałanie przemocy w 

sferze publicznej 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
14 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 18 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Samorząd i polityka lokalna 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr VI 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Samorząd terytorialny a społeczeństwo obywatelskie – zakres 

pojęć i wzajemne relacje.  

Istota decentralizacji i dekoncentracji władzy publicznej. 

Znaczenie zasady pomocniczości. 

Publiczny charakter władzy lokalnej. 

Przedmiot i zakres władzy lokalnej. Samorząd terytorialny w 

świetle Konstytucji RP 

Organizacja i zadania samorządu terytorialnego. 

Podstawy finansowania samorządu terytorialnego. 

Nadzór nad samorządem terytorialnym. 

Lokalna demokracja bezpośrednia.  

Samorząd terytorialny w procesie implementacji polityki 

regionalnej Unii Europejskiej w Polsce. 

Pojęcie i istota polityki lokalnej 

Ewolucja polityki lokalnej w Polsce w okresie transformacji. 

Polityka lokalna po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej. 

14. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 i Podstawy 

Wsparcia Wspólnoty. 

15. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-

2013. 

16. Polityka spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Barański M., Kantyka S., Kubas S., Kuś M., Samorząd 

terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2007. 

Ganowicz E., Rubisz L. (red.), Polityka lokalna – właściwości, 

determinanty, podmioty, Toruń 2008. 

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i 

działalności, Warszawa 2009. 

Wykrętowicz S. (red.), Samorząd w Polsce - istota, formy, 

zadania, Poznań 2012. 

Bokszczanin I. Mirska A. (red.), Demokracja lokalna w 

państwach Europy, Warszawa 2014. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004. 

Słobodzian B., Współczesny system samorządu terytorialnego 

w Polsce, Toruń 2005. 

Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu 

terytorialnego, Toruń 2005. 

Piasecki A., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, 

Warszawa 2009. 

Rajca L. (red.), Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, 

Warszawa 2010. 

Nawrot B., Pokładecki J. (red.), Wieloaspektowość 

samorządności gminnej w Polsce, Poznań 2011. 

 

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Ma szczegółową  wiedzę  o roli i miejscu władzy w polityce lokalnej i 

regionalnej w systemie państwowym i międzynarodowym. 

W_02 
Przedstawia i tłumaczy podstawowe normy i reguły dotyczące 

funkcjonowania samorządu w wymiarze polityki lokalnej 

W_03 
Poprawnie określa podstawowe modele polityki lokalnej, dokonując analizy 

ich efektywności na wybranych przykładach 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Rozumie relacje zachodzące pomiędzy jednostką a grupą społeczną na 

poziomie lokalnym i regionalnym. 

U_02 
Analizuje i określa rolę i miejsce jednostek samorządu terytorialnego w 

kontekście efektywności systemu władzy publicznej 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma świadomość roli jednostki w lokalnym układzie terytorialnym oraz 

znaczenie partycypacji na szczeblu lokalnym. 

K_02 
Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu jednostki 

samorządowej 

K_03 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy na rzecz struktur władzy lokalnej 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 22 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Seminarium dyplomowe 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V i VI 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną x2 

Liczba punktów ECTS 12 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Zasady pisania prac dyplomowych (struktura, kwestie 

redakcyjne, zasady etyczne).  

Zdefiniowanie przedmiotu, celu i zakresu pracy dyplomowej 

(temat, problem badawczy, hipoteza).  

Przygotowanie i prezentacja poszczególnych tematów. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla 

studentów, Kraków 2005.  

J. Boć, J. Miodek, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.   

A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 

2013.  

Zenderowski R., Praca magisterska, licencjat: krótki 

przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy 

dyplomowej, Warszawa 2012. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Lieratura dostosowana do wybranego tematu pracy 

dyplomowej. 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Posiada wiedzę o wymaganiach stawianych pracom dyplomowym. 

W_02 Zna zasady gromadzenia i posługiwania się źródłami naukowymi. 

W_03 Posiada wiedzę na temat stanu badań w zakresie wybranej problematyki. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Prowadzi kwerendę biblioteczną, prawidłowo interpretuje źródła i literaturę 

przedmiotu. 

U_02 
Wybiera właściwe metody analizy problemu zdefiniowanego w pracy 

dyplomowej. 

U_03 Potrafi właściwie przedstawić najważniejsze osiągnięcia własnej pracy. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Dostrzega konieczność uczenia się przez całe życie, aktualizacji wiedzy, 

podnoszenia swoich kompetencji. 

K_02 Troszczy się o zwięzły sposób prezentacji wyników swoje pracy. 

K_03 Dyskutuje i odpowiedzialnie formułuje krytyczne opinie. 

K_04  

 



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
60 

Udział w konsultacjach 8 

Zaliczenie zajęć 20 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
32 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 180 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Służby mundurowe na świecie 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Służby mundurowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

System policji w Niemczech      

Policja w Wielkiej Brytanii – rola, struktura, zadania  

Francuski system słuzb porządkowych – policja i żandarmeria      

Policja w państwach federalncyh na przykładzie Stanów 

Zjednoczonych, Hiszpanii oraz Szwajcarii.    

Japońska policja – rola, struktura, zadania      

Policja w krajach arabskich - przykłady     

Struktura straży pożarnych na przykładzie wybranych państw 

UE 

Wykaz 

literatury podstawowej 

B. Hołyst, Policja na śwecie, Warszawa 2014    

wybrane artykuły dotyczące modeli policji i inncyh słuzb 

mundurowych na śwecie 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Bieżące wydarzenia dotyczące działaności słuzb 

porzadkowych na śwecie 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania i struktury służb 

mundurowych w wybranych państwach Europy i świata 

W_02 
Zna kompetencje, uprawnienia i obowiązki fukcnjonariuszy sił mundurowych 

w wybranych państwach Europy i świata 

W_03 
Definiuje i rozpoznaje podstawy prawno-ustrojowe funkcjonowania sił 

mundurowych w Europie i na świecie 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Rozumie i analizuje zjawiska wynikajace z różnic w funkcjonowaniu służb 

mundurowych na świecie 

U_02 
Analizuje i interpertuje działania służb policyjnych i sił bezpieczeństwa w 

oparciu o wiedzę naukową 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ma świadomośc ustawicznego kształcenia 

K_02 
Charakteryzuje się postawą obywatelską z zakresu bezpieczeństwa oraz 

współpracy z służbami mundurowymi w zakresie bezpieczeństwa 

K_03 
Odznacza sie obiektywną i nie-emocjonalną refleksyjnością przy ocenie 

wydarzeń dotyczących przebiegu i skutków działalności służb mundurowych 

K_04  

 



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Socjologia (wiedza społ.) 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Socjologia jako nauka 

Błedy socjologii zdroworozsądkowej i rola wyobraźni 

socjologicznej 

Główne teorie socjologiczne 

Grupa społeczna i rodzaje grup społecznych 

Socjalizacja, kontrola społeczna i stratyfikacja 

Pojęcie kultury 

Władza w perspektywie socjologicznej 

Kultura polityczna 

Migracje międzynarodowe a  multikulturalizm 

Zjawisko opinii publicznej 

Zjawisko korupcji w perspektywie socjologicznej 

Dobre rządzenie i jakość rządzenia 

Socjotechnika jako nauka praktyczna 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Berger P., Zaproszenie do socjologii, Warszawa 2012 

Mills C., Wyobraźnia socjologiczna, Warszawa 2007.  

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 

1972.  

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 

2002 

Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2005. 

Wiatr J., Socjologia polityki, Warszawa 2009. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Berger P., Zaproszenie do socjologii, Warszawa 2012 Mills C., 

Wyobraźnia socjologiczna, Warszawa 2007.   

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 

2002  

Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2005.  

Wiatr J., Socjologia polityki, Warszawa 2009.  

Almond A. G., Powell B. G., Kultura polityczna, [w:] 

Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów 

współczesnej socjologii zachodniej, red. W. Derczyński, 

Warszawa 1975.  

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Objaśnia podstawowe normy i reguły organizujące struktury oraz instytucje 

społeczne i polityczne (prawne, moralne) 

W_02 

Posiada podstawową wiedzę w zakresie dylematów współczesnej cywilizacji, 

związanych z podejmowanymi działaniami w obszarze struktur oraz instytucji 

politycznych i społecznych, a także ekonomicznych, prawnych i kulturowych 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi postrzegać politykę  jako zjawisko społeczne, identyfikując u źródeł 

konkretnych procesów politycznych istotne zjawiska społeczne 

U_02 
Potrafi przeprowadzić analizę, a następnie wyjaśnić, zachowania człowieka 

oraz grup społecznych w życiu publicznym 

U_03 

Identyfikuje i interpretuje zachodzące zjawiska społeczne, polityczne, 

ekonomiczne, prawne i kulturowe w oparciu o posiadaną wiedzę ze 

szczególnym uwzględnieniem nauki o polityce w obszarze nauk społecznych 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma świadomość znaczenia nauk społecznych dla kształtowania więzi i postaw 

społecznych, co przejawia się w wyrażaniu krytycznej oceny posiadanej wiedzy 

K_02 
Docenia znaczenie wartości demokratycznych oraz ma świadomość 

konieczności aktywności obywatelskiej 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 16 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
30 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 20 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Społeczeństwa i kultury Europy 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Studia europejskie 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Współczesne społeczeństwa europejskie 

Korzenie kultury europejskiej 

Nierówności społeczne w państwach europejskich 

Migracje, mobilność i ruchliwość społeczna 

Transformacja ustrojowa a zmiana społeczna i kulturowa 

Europy Środkowo-Wschodniej 

Proces europeizacji w obszarze kultury i przestrzeni społecznej 

Koniec Europy jaką znamy czy nowy początek? Spory o 

przyszłość Europy 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Kulturowe wartości Europy, pod red. Hansa Joasa i Klausa 

Wiegandta, Warszawa 2012. 

F. Gołembski, Cywilizacja europejska, Warszawa 2012.  

Kultura, tożsamość i integracja europejska, pod red. Dariusz 

Niedźwiedzkiego, Kraków 2014. 

Koniec kultury - koniec Europy: o fundamentach polityki, red. 

Pascal Gielen, Warszawa 2015. 

P. Jaroszyński, Spór o Europę: zderzenia cywilizacji, 

Warszawa 2017. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

F. Gołembski, Kulturowe aspekty integracji europejskiej, 

Warszawa 2008. 

Współczesne dylematy filozofii i kultury, pod red. Jadwigi 

Błahut-Prusik, Doroty Sepczyńskiej i Piotra Wasyluka, 

Olsztyn 2012. 

U. Guérot, Dlaczego Europa musi stać się republiką!, 

Warszawa 2017. 

Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem: dylematy państw 

Europy Środkowo-Wschodniej, pod redakcją Grzegorza 

Habra, Olgi Krayevskiej, Bożeny Wroniszewskiej, Opole 

2018. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą wielokulturowości we współczesnym 

świecie 

W_02 
W podstawowym stopniu wykazuje wiedzę dotyczącą wpływu kultury na 

procesy polityczne, ekonomiczne i społeczne 

W_03 Wykazuje wiedzę nt. polityzacji kultury i jej społecznego aspektu 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Umie określić rolę i znaczenie kultury w polityce państw, ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki politycznej, ekonomicznej i bezpieczeństwa w 

Europie 

U_02 

Posiada w podstawowym zakresie umiejętności analityczne w odniesieniu do 

międzynarodowych problemów i wyzwań polityki europejskiej i potrafi je 

zastosować w praktyce przy analizowaniu problemu z zakresu kultury 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Cechuje się postawą tolerancyjną i pełną szacunku wobec przejawów 

wielokulturowości 

K_02 Ma świadomość istoty społeczeństwa obywatelskiego 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
14 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 18 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu System polityczny RP 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 5 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Teoretyczne aspekty polityki państwa  

Transformacja i konsolidacja demokracji Ustrój RP w świetle 

Konstytucji od 1989 r.  

Administracja  

Europeizacja Systemu RP  

Prezydent RP  

Rada Ministrów (rząd)  

Organy ochrony prawnej  

Partie polityczne  

Ideologia  

System wyborczy  

Partie polityczne – społeczeństwo – państwo  

Media w Polsce  

Kultura polityczna  

Kościół katolicki  

Grupy interesu  

Polska droga do UE – problemy i wyzwania 

Wykaz 

literatury podstawowej 

A. Antoszewski, Polski system polityczny, PWN, Warszawa 

2012  

Polski system polityczny z perspektywy 25 lat. Wybrane 

problemy, red. J. Kornań, Ł. Danel, Wyd. Marszałek, Toruń 

2016  

K. Zuba, Polska scena polityczna, Wydawnictwo Sejmowe, 

Warszawa 2012 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, pod red. A. 

Antoszewskiego i R. Herbuta, Wrocław 1998.  

W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 

1997 r., Zakamycze 1998.  

T. Gulczyński, R. Zaradny, System polityczny 

Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 2000.  

Demokratyzacja systemu politycznego RP, red. A. 

Antoszewski, Wrocław 2005.  

T. Godlewski, Polski system polityczny. Instytucje – 

procedury – obywatele, Wydawnictwo Adam Marszałek, 

Toruń 2005.   

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Nazywa i opisuje elementy systemu politycznego RP 

W_02 
Rozpoznaje i definiuje normy i reguły istotne w procesie kształtowania 

systemu politycznego RP 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi porównywać i oceniać podstawowe zjawiska występujące w obrębie 

systemów partyjnych 

U_02 
Ocenia wpływ sytuacji społecznej, ekonomicznej i prawnej na kształt systemu 

politycznego RP 

U_03 
Porównuje różne projekty ustrojowych rozwiązań i wskazuje ich możliwe 

konsekwencje 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Dyskutuje znaczenie wartości demokratycznych w procesie kształtowania się 

polskiego systemu politycznego 

K_02 
Ma świadomość poznawczego i praktycznego wymiaru wiedzy dotyczącej 

systemu politycznego RP dla aktywności obywatelskiej 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
60 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 14 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 26 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Systemy wyborcze i zachowania elektoratu 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Doradztwo i zarządzanie polityczne 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Wybory – kwestie teoretyczne. 

Systemy wyborcze. 

Czynniki warunkujące zachowania wyborcze. 

Wybory ogólnokrajowe. 

Wybory samorządowe. 

Specyfika elekcji do PE. 

Zadania i obowiązki członków komisji wyborczych. 

System informatyczny PKW. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii 

systemów wyborczych, Warszawa 2004 

M. Chmaj, W. Skrzydło, System wyborczy w Rzeczypospolitej 

Polskiej, Warszawa 2011 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

K. W. Czaplicki i in., Kodeks wyborczy. Komentarz Lex, 

Warszawa 2014. 

M. Cześnik, Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa 

porównawcza, Warszawa 2007. 

Sokala, B. Michalak, P. Uziębło, Leksykon prawa wyborczego 

i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa 2013. 

A. Żukowski, System wyborczy do Sejmu i Senatu RP, 

Warszawa 2004 

 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Definiuje pojęcia z zakresu systemów wyborczych i prawa wyborczego. 

W_02 Przedstawia źródła i naturę zachowań wyborczych 

W_03 
Opisuje i wyjaśnia procesy wyborcze, a także identyfikuje rządzące nimi 

prawidłowości. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analizuje znaczenie i specyfikę poszczególnych faz procesu wyborczego. 

U_02 
Potrafi wyporwadzać właściwe wnioski dotyczące konsekwencji określonych 

systemów, formuł i metod wyborczych. 

U_03 
Analizuje zachowania wyborcze, a także motywy działań jednostki oraz grup 

społecznych w ramach procesu wyborczego. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskutuje o różnych rozwiązaniach w obrębie systemów wyborczych. 

K_02 Krytycznie opiniuje obserwowane zmiany dotyczące systemów wyborczych. 

K_03 Jest świadomy potrzeby uczestnictwa w procesie wyborczym. 

K_04  



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 10 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Teamwork i teammanagement 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Doradztwo i zarządzanie polityczne 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Humanistyczne teorie organizacji i zarządzania;      

Metodyka pracy w grupie w ujęciu teoretycznym;     

Rodzaje zespołów i charakterystyka pracy;      

Praca w grupie jako element zarządzania kapitałem ludzkim w 

instytucjach sektora publicznego i prywatnego;    

Budowanie zespołów;    

Teamwork i teamanagement w projektach;      

Teoria a praktyka – szkolenia i warsztaty w rzeczywistości, 

czyli jakich błędów unikać przy samodzielnym prowadzeniu 

projektu;    

Metody i techniki pracy zespołowej na wybranych 

przykładach. Case study. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Człowiek w organizacji : zaufanie, przywództwo, 

zaangażowanie, satysfakcja / redakcja naukowa: Grzegorz 

Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel. - Warszawa : CeDeWu, 2018.   

Mecz wygrywa się w szatni! : 7 przykazań lidera jak stworzyć 

zwycięski zespół w życiu i biznesie / Jon Gordon, Mike Smith 

; przekład Aleksandra Samson-Banasik. - Warszawa : MT 

Biznes, 2017.   

Praca zespołowa i liderzy / Andrzej Pacana. - Rzeszów : 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2017.    

Zespoły zarządzające : sekrety ich sukcesów i porażek / 

Meredith Belbin. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016   

oraz strony internetowe przedsiębiorstw i organizacji 

pozarządowych, gdzie znajdują się opisane konkretne studia 

przypadku z zakresu zarządzania zespołem i współpracy w 

grupie. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Informacje dot. projektów partycypacyjnych, realizowanych w 

polskich miastach na przestrzeni lat,  

a także:   R.M. Belbin, Twoja rola w zespole, Gdańsk 2008.  J. 

Waszkiewicz, Kierowanie zespołami, Wrocław 2006.   P. 

Lencioni, Pięć dysfunkcji pracy zespołowej : opowieść o 

przywództwie, Warszawa 2005.  J. Adair, Budowanie zespołu, 

Warszawa 2001. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Rozpoznaje i opisuje podstawowe elementy działań, zaangażowane podmioty 

oraz strukturę organizacyjną, umożliwiające podjęcie decyzji o wdrożeniu 

modelu pracy w grupie z punktu widzenia efektywności 

W_02 
Zna kluczowe elementy procesu budowy zespołu oraz rozpoznaje kluczowe 

punkty zwrotne tego procesu 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Planuje i realizuje, zgodnie z przyjętymi założeniami, projekt pracy w grupie 

U_02 
Analizuje i ocenia działania koleżanek i kolegów z punktu widzenia ról 

przyjętych w grupie 

U_03 Organizuje działania członków zespołu 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Zachowuje postawę krytyczną przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie w 

działaniu zespołowym 

K_02 

Przestrzega poczynionych ustaleń i realizuje je z odpowiednią dozą 

krytycyzmu, biorąc pod uwagę czynniki: społeczne, organizacyjne oraz inne, 

wynikające z diagnozy stanu rzeczywistości 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 12 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Techniki negocjacji 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr VI 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Służby mundurowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Konflikt, współpraca, rozdział zasobów: istota, rodzaje, 

strategie radzenia sobie w sytuacji konfliktowej. 

Strategie negocjacji 

Rywalizacja i współpraca w procesie negocjacji 

Przygotowywanie strategii i taktyki negocjowania: model 

BATNA 

Argumentowanie, zaufanie. Gra: „Mafia” 

Negocjacje jako gra. Modele gry dwuosobowej i 

wieloosobowej z budowaniem koalicji. 

Negocjacje międzygrupowe. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Lewicki, R.J. i in. (2012). Zasady negocjacji. Poznań: Rebis. 

Cenker E. M., Negocjacje, Poznań 2002. 

Curyło, B., Opioła, W. (red.). (2016). Negocjacje 

międzynarodowe. Determinanty, procesy, aktorzy. Opole: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 

Czarnawska M. M., Podstawy negocjacji i komunikacji, 

Pułtusk 2003. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Gesteland R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, 

Warszawa 2000. 

Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003. 

Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M., Kultury i organizacje. 

Zaprogramowanie umysłu, Warszawa 2011. 

Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, 

Warszawa 2009. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Definiuje pojęcie negocjacji 

W_02 Opisuje proces dochodzenia do porozumienia w procesie negocjacji 

W_03 Rozróżnia metody rozwiązywania sporów 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej, przy prowadzeniu 

negocjacji indywidualnych i grupowych. 

U_02 Potrafi przygotować siebie oraz zespół do prowadzenia negocjacji. 

U_03 
Porządkuje informacje pomocne w procesie negocjacji i potrafi nimi skutecznie 

zarządzać. 

U_04 
Potrafi dostosować strategię i taktykę negocjacyjną do okoliczności oraz 

partnera negocjacyjnego. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Jest przygotowany do uczestnictwa w procesie negocjacji związanych z 

obowiązkami wynikającymi z pracy zawodowej w organizacjach i instytucjach 

publicznych, w tym organach administracji publicznej oraz w trzecim sektorze 

K_02 
Wykazuje odpowiedzialność za proces podejmowania decyzji jak i dynamikę 

procesów w grupie, w której pracuje. 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 10 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Technologia informacyjna 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 2 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Komputer jako podstawowe narzędzie pracy studenta i 

przyszłego naukowca. 

Podstawy obsługi pakietu biurowego – edytor tekstu, arkusz 

kalkulacyjny i program do przygotowywania prezentacji 

multimedialnych; 

Praca z edytorem tekstu (formatowanie tekstu, 

przygotowywanie przypisów i bibliografii); 

Praca z arkuszem kalkulacyjnym (tworzenie tabel, segregacja 

danych, proste operacje w oparciu o formuły); 

Praca z edytorem prezentacji multimedialnych (tworzenie 

slajdów, konspekt prezentacji); 

Wprowadzenie do grafiki komputerowej; 

Internet jako szansa i zagrożenie. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Skrypty i materiały udostępnione przez prowadzącego; 

Wiadomości i treści zawarte w podstawowych serwisach 

informacyjnych dot. nowych technologii. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Cieciura, Marek. Podstawy Technologii Informacyjnych Z 

Przykładami Zastosowań. Warszawa: Vizja&IT, 2006. Print. 

Schroeder. "Globalne Zespoly Wirtualne – Podstawy I Bariery 

Sukcesu." Ekonomia 1 (13) (2011): 185-91. Web. (dostęp 

przez www – PRIMO) 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Rozróżnia i identyfikuje podstawowe narzędzia i technologie informacyjne, 

które mogą przydać się przy realziacji projektów naukowych i zadań 

zaliczeniowych w trakcie studiów na kierunku „Politologia" 

W_02 

Przedstawia wpływ rozwoju technologii informacyjnych w kontekście 

problemów (m.in. wykluczenie cyfrowe) i wyzwań (m.in. nowe media) 

środowiska międzynarodowego, w tym międzynarodowej przedsiębiorczości 

m.in. koncernów teleinformatycznych 

W_03 

Zwięźle opisuje i tłumaczy występujące ograniczenia w działaniach 

studentów, wynikające z istnienia przepisów o ochronie własności 

intelektualnej i ich związek z technologią informacyjną 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

W podstawowym stopniu posiada umiejętność konstruowania i doboru 

środków i narzędzi cyfrowych, które mogą zostać wykorzystane do w pracy nad 

projektami naukowo-badawczymi z zakresu bezpieczeństwa 

międzynarodowego 

U_02 

Porządkuje i klasyfikuje dostępne narzędzia technologii informacyjnej zarówno 

pod kątem ich efektywnego, ale również prawnego, moralnego i etycznego 

wykorzystania do codziennej pracy w trakcie studiów akademickich i w dalszej 

karierze zawodowej 

U_03 

Na podstawie wiadomości newsowych jest w stanie skonstruować prosty 

scenariusz wydarzeń z zakresu nowych technologii informacyjnych 

dotyczących zagadnień politycznych 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Wykazuje kreatywność w realizacji zadania w sferze nowych technologii 

informacyjnych 

K_02 

Akceptuje i docenia złożoność świata nowych technologii, których dalsze i 

nieustanne poznawanie może stać się kluczowym wyzwaniem funkcjonowania 

jako pracownika na rynku pracy 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 2 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
8 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 2 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Teoria gier 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr VI 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Doradztwo i zarządzanie polityczne 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Definicja gry 

Kluczowe pojęcia teorii gier 

Rodzaje gier i ich cechy 

Sposoby wizualnego przedstawiania gier 

Gry o sumie zerowej i gry o sumie niezerowej 

Gry rywalizacyjne i gry kooperacyjne 

Równowaga Nasha 

Rodzaje zachowań graczy: gracze inteligentni i nieinteligentn 

Studia przypadków: a. dylemat więźnia: „biorę jeden, daję 

dwa“ b. gra kooperacyjna: „pub czy kawiarnia?“ c. gra bez 

dominującej strategii: „kamień, papier, nożyce“ d. strategie 

nieinteligentnych graczy: „Chicken game“ e. gry iterowane: 

„wyścig zbrojeń“ i „konkurencja cenowa“ 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Ken Binmore, Teoria Gier, Łódź 2017. 

 A.K.Dixit, B.J.Nalebuff, Sztuka strategii. Teoria gier w 

biznesie i życiu prywatnym, Warszawa 2010. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

P.D. Straffin, Teoria gier, Warszawa 2001.  

Z.J. Pietraś, Teoria gier jako sposób analizy procesów 

podejmowania decyzji politycznych, Lublin 1997. 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Używa właściwych teorii gier kategorii i pojęć 

W_02 Zna rodzaje gier, strategii i graczy 

W_03 Zna podstawowe dylematy teorii gier 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Rozumie czym jest strategia i potrafi znaleźć najefektywniejszą strategię w 

macierzy przykładowej gry dwuosobowej 

U_02 
Potrafi wyjaśnić, jakie będą konsekwencje decyzji poszczególnych graczy w 

grze symultanicznej i sekwencyjnej 

U_03 
Umie wyjaśnić pochodzenie dylematów teorii gier jak i zastosować je do 

sytuacji z makrootoczenia politycznego i społecznego. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Dostrzega różnicę między modelowaniem teoretycznym a prawdziwymi 

zachowaniami ludzi. 

K_02 Potrafi zrozumiale wytłumaczyć problem teoretyczny o średniej trudności. 



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 10 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Teoria polityki 1 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Rodzaje wiedzy politycznej: potoczna, filzoficzna, 

artystyczno-literacka, naukowa, pseudowiedza. 

Teoria polityki – różne sposoby rozumienia problematyki. 

Teoria polityki a inne kryteria naukotwórcze w politologii.      

Stanowiska metateoretyczne w politologii ze szczególnym 

naciskiem na formalizm i antyformalizm pojęciowy.      

Teoria polityka a wyjaśnianie procesów i zjawisk 

politycznych.      

Różne sposoby rozumienia polityki.   

Kryteria i formy politycznego charakteru zjawisk. 

Uwarunkowania procesów polityzacji.   

Klasyfikacja i charakterestyka najważniejszych teorii 

politologicznych.    

Teorie władzy politycznej.   

Interesy polityczne i teorie grup interesu. Problematyka 

artykulacji interesów politycznych.   

Teorie kultury politycznej.    

Teorie spiskowe w polityce. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, 

Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996.    

Czajowski A., Sobkowiak L. W. (red.), Studia z teorii polityki 

(3 tomy), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wrocław.      

Hezwood A., Teoria politzki. Wprowadzenie, PWN, 

Warszawa 2009.  

March J. G., Olsen J. P., Instytucje. Oragnizacyjne podstawy 

polityki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.  

Marsh D., Stoker G. (red.), Teorie i metody w naukach 

politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2006. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Hooks B., Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum, 

Warszawa 2013      

Kaczmarek B. (red.), Metafory polityczne (2 tomy), Elipsa, 

Warszawa.   

Laska A., Teoria polityki. Próba jęcia integralnego, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 

Bydgoszcz 2007.       

Machelski Z., Rubisz L. (red.), Grupy interesu. Teorie i 

działanie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2003.      

Mazurkiewicz P., Przemoc w polityce, Wrocław 2006      

Szczupaczyński J. (wybór i oprac.), Władza i społeczeństwo. 

Antologia tekstów z socjologii i polityki, Warszawa: Scholar, 

1995. 

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Rozumie specyfikę naukowej wiedzy o polityce i potrafi odróżnić ją od 

innych rodzajów wiedzy o polityce. 

W_02 
Zna podstawowe kategorie politologiczne oraz jest świadomy ich 

wieloznaczności. 

W_03 
Potrafi scharakteryzować najważniejsze teorie politologiczne i nurty teorii 

polityki. 

W_04 
Potrafi wskazać najważniejsze kryteria upolitycznienia rozmaitych zjawisk 

społecznych. 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi zastosować konkretne kategorie politologiczne w myśleniu politycznym 

i wyjaśnianiu zjawisk politycznych. 

U_02 
Potrafi dobrać adekwatną teorię politologiczną do danego problemu 

badawczego. 

U_03 
Potrafi formułować proste generalizacje teoretyczne na temat konkretnych 

faktów politycznych. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Rozumiejąc potrzebę uczenia się przez całe życie, krzewi jednocześnie ideę 

dokształcania i permanentnego doskonalenia umiejętności kluczowych w 

procesie przyswajania wiedzy 

K_02 
Ma wysoką świadomość praktycznego wymiaru zastosowania wiedzy 

naukowej 

K_03 
Efektywnie i twórczo potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując 

określone role 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
60 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
10 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 20 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Teoria polityki 2 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Teorie konfliktu politycznego    

Najważniejsze nurty i koncepcje we współczesnej teorii 

politycznej: teoria sprawiedliwości J. Rawlsa, koncepcja 

polityczności i demokracji agonistycznej Ch. Mouffe, 

koncepcja polityki Hannah Arendt, feminizm.    

Aktualne problemy polityczne współczesnych demokracji oraz 

ich ujęcia teoretyczne: populizm, kwestia tolerancji, przemoc 

w polityce, technokratyzm i merytokracja, pojęcie 

postpolityki.   

Instytucje jako element teorii politycznych i jako kategoria 

interpretacji polityki.      

Ideologiczne aspekty różnych dziedzin życia społecznego i ich 

interpretacje.     

Przestrzeń/sfera publiczna. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Arendt H., Polityka jako obietnica, Warszawa 2007.    

Bobako M., Islamofobia jako technologia. Studium z 

antropologii politycznej, Kraków 2017   

Czajowski A., Drałus D. (red.), Zjawiska polityczne w 

persektywie teoretycznej. Wrocław 2017    

Golinowski J., Laska A. (red.), Odsłony współczesnej polityki, 

Bydgoszczs 2012   

March J. G., Olsen J. P., Instytucje. Oragnizacyjne podstawy 

polityki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.    

Mouffe Ch., Polityczność, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 

Warszawa        

Müller J.-W., Co to jest populizm?, Warszawa 2017     

Rawls J., Liberalizm polityczny, Wydawnictwo PWN, 

Warszawa 1998.    

Siemieńska R. (red.), Aktorzy życia publicznego. Płeć jako 

czynnik różnicujący, Warszawa 2003   

Film: Hannah Arendt, reż. M. von Trotta, prod. 

Francja/Luksemburg/Niemcy/Izrael 2014. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Siemieńska R. (red.), Aktorzy życia publicznego. Płeć jako 

czynnik różnicujący, Warszawa 2003   

Film: Hannah Arendt, reż. M. von Trotta, prod. 

Francja/Luksemburg/Niemcy/Izrael 2014. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Potrafi wymienić i scharakteryzować elementy sporne pomiędzy różnymi 

nurtami teorii polityki i teorii politycznej. 

 

W_02 Potrafi wyjaśnić różnice między teorią polityczną a teorią polityki. 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi zastosować konkretne kategorie politologiczne w myśleniu politycznym 

i wyjaśnianiu zjawisk politycznych. 

U_02 

Jest uwrażliwiony na wielość aspektów wiedzy o polityce, w tym kwestię jej 

(nie)neutralności, dzięki czemu rozpoznaje obecne w tych treściach elementy 

różnych nurtów badawczych i interpretacyjnych. 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma świadomość społeczno-kulturowych uwikłań i kontekstów teorii polityki i 

teorii politycznych. 

K_02 
Ma wysoką świadomość praktycznego wymiaru zastosowania wiedzy 

naukowej 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
60 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
10 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Translatorium (kurs w języku nowożytnym) 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr VI 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 2 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język obcy 

Treści programowe 

 

 

Treści uzależnione są od wyboru konkretnego translatorium w 

danym semestrze. W przeszłości były to translatoria, które 

tematycznie związane były z: amerykańskim systemem 

politycznym; brytyjskim parlamentem  - historia i 

współczesność; problemami globalnymi (np. migracjami, 

zmianą klimatu, terroryzmem, konfliktami zbrojnymi; 

demografią; kryzysami gospodarczymi i ekonomicznymi, 

korupcją; 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Literatura uzależniona od wyboru konkretnego translatorium 

w danym semestrze. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Literatura uzależniona od wyboru konkretnego translatorium 

w danym semestrze. 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Posiada podstawową wiedzę o problemach globalnych współczesnego świata 

(społecznych, politycznych, kulturowych, ekonomicznych), bazując na 

informacjach pozyskanych ze źródeł obcojęzycznych 

W_02 
Identyfikuje podstawowe bieżące problemy polityczne i społeczne na świecie, 

wykorzystując do tego komunikaty w języku obcym 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi tłumaczyć teksty z języka obcego na język polski 

U_02 Potrafi dyskutować w języku obcym 

U_03 
Pozyskuje wiedzę z zakresu słownictwa języka obcego używanego w świecie 

polityki 

U_04 
Na podstawie istniejących obcojęzycznych źródeł danych potrafi 

prognozować rozwój wydarzeń. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Potrafi współpracować w małym i dużym zespole 

K_02 
Wykazuje się odpowiedzialnością za siebie i za koleżanki/kolegów w trakcie 

przygotowywania wystąpienia 

K_03 Postępuje samodzielnie i odpowiedzialnie w myśleniu i działaniu 

K_04  

 



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 2 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
6 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 6 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Wprowadzenie do badań naukowych 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

Historia nauki, pojecie nauki, podział nauki na cztery 

podstawowe: formalne, przyrodnicze, humanistyczne, 

społeczne 

Określenie granic między naukami oraz ich przenikalności. 

Interdyscyplinarność      

Cele poznania naukowego, rola i znaczenie badań naukowych, 

metody ilościowe i jakościowe    

Metody ilościowe, rola, znaczenie, charakterystyka    

Metody jakościowe, rola, znaczenie, charakterystyka    

Obserwacja jako podstawowa metoda badawcza w naukach 

społecznych      

Wywiad, zasady przeprowadzania i analizy danych 

empirycznych   

Eksperyment jako metoda badawcza w naukach społecznych   

Ogólne informacje o instytucjach finansującyh badania, 

podstawowe zasady aplikacji, narzędzia i zasady 

przygotowania aplikacji 

Zasady zarządzania i rozliczania projektu.    

Nauka jako fenomen wieloaspektowy – znaczenie społeczne i 

instytucjonalne.   

Specyfika języka nauki i jego znaczenie.      

Podstawowe stanowiska epsitemologiczne i ontologiczne w 

nauce – naturalizm i antynaturalizm, kumulatywny rozwój 

nauk a struktura rewolucji naukowych.  

Postawy a aktywność naukowe – nauka zaangażowana 

społeczna, etyczna odpowiedzialność uczonego, autorytet, 

normatywny aspekt nauki (zasady). 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Apanowicz Jerzy, Metodologia nauk, wyd. Stowarzyszenie 

Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2003.  

Grobler Adam, Metodologia nauk, Kraków 2006.   

Hajduk Zygmunt, Ogólna metodologia nauk, wyd. KUL, 

Lublin 2012.  

Babbie E. Podstawy badań społecznych, Warszawa 2009.  

Merton Robert, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, 

Warszawa 2002 

 Nowak Stefan, Metodologia badań społecznych,Warszawa 

2008  

Ossowski Stanisław, Dzieła. Tom IV. O nauce, Warszawa 

1967  

Surmaczyński Marian, Podstawowe problemy metodologiczne 

nauk społeczno-politycznych, Wrocław 2010  

Gajda Stanisław, Wprowadzenie do teorii terminu, Opole 1990 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, Warszawa 

2011.  

Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 

2012.  

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2012. 

Ritzer G., Klasyczne teorie socjologiczne, Poznań 2004  

Głosy w sprawie interdyscyplinarności. Socjologowie, 

filozofowie i inni o pojęciach, podejściach i swych 

doświadczeniach, (pod red.), Warszawa 2014  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Definiuje podstawowe terminy z zakresu nauki, podstawowych dziedzin nauk 

oraz ich celów i metod badawczych, 

W_02 
Potrafi prawidłowo opisać zasady prowadzenia badań jakościowych, jak 

również rolę i znaczenie ilościowych 

W_03 Zna podstawowe techniki badawcze w naukach społecznych 

W_04 Identyfikuje możliwości aplikacyjne w zakresie badań naukowych 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Posiada umiejętność dokonywania klasyfikacji poszczególnej nauki w 

granicach czterech nauk formalnych i przypisania jej do określonych kategorii 

U_02 Umie postawić prawidłowe pytania lub hipotezy badawcze 

U_03 
W podstawowym zakresie potrafi przeprowadzić analizę wybranego przypadku 

badawczego i przeprowadzić projekt naukowy. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Potrafi wyszukiwać źródła w celu pogłębienia swojej wiedzy 

K_02 Potrafi wyciągać wnioski z obserwacji otaczającej go rzeczywistości 

K_03 Jest świadom odpowiedzialności etycznej i społecznej w aktywności naukowej. 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
22 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 20 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Wprowadzenie do integracji europejskiej 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr VI 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Przegląd podstawowych teorii stosunków międzynarodowych, 

Keohane - World Politics in Transition 

Historia integracji europejskiej I. - od Europejskiej Wspólnoty 

Węgla i Stali do Jednolitego Aktu Europejskiego  

Historia integracji europejskiej II - od pojedynczego aktu 

europejskiego do rozszerzenia w 2004 r 

UE po 2004 r  

Instytucje UE  

Polityki UE  

Eurosceptycyzm w Europie.  

RP i UE - od aplikacji do wejścia 1.5. 2004  

RP jako państwo członkowskie UE  

Grupa Wyszehradzka i ewolucja jej stanowiska w sprawie 

członkostwa w UE  

Polityka strukturalna UE i inwestycje z funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych UE w RP  

Erasmus i współpraca transgraniczna jako przykłady udane 

polityk europejskich  

Obywatelstwo europejskie - mit czy rzeczywistość? 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Traktat o Unii Europejskiej,  wersja konsolidowana, 2010, 

plik: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=PL.    

Krzysztof Skubiszewski i dyplomacja czasów przełomu, red. 

M. Maruszkin, K. Szaładziński, Poznań 2016.     

Góralski W., Unia Europejska. T. 1: Geneza – System – Prawo. 

Wolters Kluwer   2007      

Góralski W., Unia Europejska. T. 2: Gospodarka – Polityka – 

Współpraca. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007.   

Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii 

Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji, pod red. S. 

Bielenia, Difin, Warszawa 2010. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

SCOTT J.W. Border politics in Central Europe: Hungary and 

the role of national scale and nation-building. Geographia 

Polonica Vol. 91 No. 1 (2018)      

Bauman Z., Europa niedokończona przygoda, wyd. trzecie, 

przeł. Kunz T., Kraków 2007.      

Gierycz M., Zjednoczeni w różnorodności. Sukces unijnej 

dewizy, kryzys europejskiej tożsamości, [w:] „Inny” człowiek 

w „innym” społeczeństwie. Europejskie Dyskursy, pod. red. P. 

Mazurkiewicza, K. Wieleckiego, Warszawa 2008. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Potrafi wyjaśnić dynamikę, historię i uzasadnienie podstawowych elementów 

integracji europejskiej; 

W_02 Potrafi zdefiniować i scharakteryzować główne procesy integracyjne UE. 

W_03 Rozumie system funkcjonowania podmiotów kreujących instituce europejskie 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafić wskazać i wyjaśnić elementy, pozytywnie i negatywnie wpływające na 

środowisko tegoczesnej Europy 

U_02 Potrafi wskazać motywy decyzji podejmowanych przez instytucje europejskie. 

U_03 
Potrafić wskazać i wyjaśnić elementy, pozytywnie i negatywnie wpływające na 

środowisko zewnętrzne Polski i całej Europy. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest wyczulony na współczesne wyzwania UE w poszczególnych kwestiach. 

K_02 
Ma świadomość, że niektore decyzje instytucji europejskich są spowodowane 

wielorodnością 28 państw UE 

K_03 
Potrafi wykorzystać wiedzę do budowania wielopoziomowej tożsamości – 

polskiej i europejskiej 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 2 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 16 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Współczesne systemy polityczne 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 5 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Pojęcie i funkcje systemu politycznego. 

Otoczenie systemu politycznego. 

Klasyfikacje systemów politycznych. 

Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. 

Partie polityczne i grupy interesu. 

Systemy monarchiczne i systemy republikańskie. 

Systemy unitarne, autonomiczne i samorząd terytorialny. 

Federacje. 

Systemy autorytarne i totalitarne. 

Współczesna demokracja jako system polityczny – poliarchia 

i konsensualizm. 

Modele systemów rządów: parlamentarno-gabinetowy, 

parlamentarno-komitetowy, kanclerski, prezydencki, 

semiprezydencki. 

Modele przejścia do demokracji w Europie Środkowo-

Wschodniej. 

Modele opozycji politycznej. 

System polityczny Unii Europejskiej. 

Systemy wyborcze: proporcjonalne i większościowe. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej 

Europy, PWN, Warszawa 2006. 

J. Knopek, Europejskie systemy polityczne, Difin, Warszawa 

2016. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

K. von. Beyme, Współczesne teorie polityczne, Scholar, 

Warszawa 2005. 

M. Cichosz, Transformacja demokratyczna – przyczyny, 

przebieg i efekty procesu, [w:] A. Antoszewski (red.), Systemy 

polityczne Europy środkowej i wschodniej. Perspektywa 

porównawcza, Wyd. UWr., Wrocław 2006. 

B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, M. Żmigrodzki, 

Instytucje demokratycznych systemów politycznych, [w:] M. 

Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska (red.), Współczesne 

systemy polityczne, PWN, Warszawa 2007. 

M. Gólczyński, Panorama systemów politycznych świata, 

Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004. 

M.A. Griffith-Traversy, Demokracja, parlament i systemy 

wyborcze, Vizja Press&IT, Warszawa 2007. 

A. Heywood, Politologia, PWN, Warszawa 2010. 

M. Jarentowski, Mieszany system rządów – definicje, [w:] T. 

Mołdawa, J. Szymanek, M. Mistygacz (red.), Parlamentarny 

system rządów. Teoria i praktyka, Elipsa, Warszawa 2012. 

Z. Machelski, Opozycja polityczna w Europie. Ujęcie 

porównawcze, Difin, Warszawa 2016. 

Z. Machelski, Struktury terytorialne państwa, Wydawnictwo 

Sejmowe, Warszawa 2015. 

Z. Machelski, Modele parlamentów dwuizbowych. Ujęcie 

porównawcze, „Wrocławskie Studia Politologiczne 2012, nr 

13. 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Nazywa i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące systemów politycznych 

W_02 
Opisuje i tłumaczy podstawowe normy i reguły dotyczące funkcjonowania 

różnych systemów politycznych (ustrojów, instytucji politycznych) 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Identyfikuje i interpretuje procesy zachodzące w różnych systemach 

politycznych 

U_02 Dokonuje analizy porównawczej elementów różnych systemów politycznych 

U_03 Ocenia wpływ systemów politycznych na podmioty i procesy polityczne 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Dyskutuje znaczenie wartości demokratycznych oraz ma świadomość 

znaczenia aktywności obywatelskiej 

K_02 
Ma świadomość poznawczego i praktycznego wymiaru wiedzy dotyczącej 

systemów politycznych 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
60 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 16 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 28 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Wstęp do teorii państwa i prawa 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Pojęcie i istota państwa.  

Koncepcje genezy państwa.  

Państwo, społeczeństwo, naród, jednostka oraz ich relacje w 

rozwoju historycznym.  

Formy państwa.  

Cele, funkcje i zadania państwa.  

Koncepcje państwa we współczesnej myśli polityczno-

prawnej.  

Państwo narodowe i jego przemiany.  

Państwo a wojna.  

Pojęcie prawa.  

Norma prawna. Przepis prawny. Stosunek prawny.  

Źródła prawa. System prawa. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, wyd. 

Atla 2, Wrocław 2004.      

Chmaj M., Żmigrodzki M.,  Wprowadzenie do teorii polityki, 

wyd. UMCS, Lublin 1998.     

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej     

Korybski A., Leszczyński L., Pieniążek A., Wstęp do 

prawoznawstwa, wyd. Morpol, Lublin 1999.    

Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 

Naukowa Oficyna Wydawnicza, Katowice 1997.     

Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii 

państwa i prawa, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1993. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Tymanowski J. (red.), Nauka o państwie i polityce, wyd. 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź 2003 

Winczorek P., Wstęp do nauki o państwie, wyd. Liber, 

Warszawa 2000.      

Wronkowska S., Zimierczak M., Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie, wyd. Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2004. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Ma podstawową wiedzę dotyczącą państwa i prawa 

W_02 
Zna w podstawowym stopniu doktryny i nurty filozoficzne dotyczące teorii 

pańswa i prawa 

W_03 
Posiada podstawową wiedzę z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania 

państwa 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi rozpoznać i rozróżnić nurty filozoficzne i doktrynalne występujące w 

teorii państwa i prawa 

U_02 
Potrafi poddać analizie i ocenie procesy, zjawiska i problemy zachodzące w 

związku z jednostki w państwie i systemie prawnym 

U_03 
Umiewypowiadać się i formułować własne poglądy na temat funkcjonowania 

państwa 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Potrafi dobrać odpowiednie metody w celu rozwiązania powierzonego mu 

zadania 

K_02 Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
24 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 10 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Zachowania jednostki w sytuacjach kryzysowych 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr VI 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Służby mundurowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Srodowisko (nie)bezpieczeństwa - ewolucja i analiza. 

Profilaktyka bezpieczeństwa indywidualnego. 

Detekcja zagrożeń. 

Zachowania jednostki w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa - 

pożar/ wypadek komunikacyjny / zamach terrorystyczny / 

zagrożenie wybuchem / katastrofy naturalne 

Psychologia tłumu 

Działalnośc służb w sytuacji kryzysowej - Policja / pogotowie 

/ straż pożarna 

Politycznośc sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa a rola i 

miejsce jednostki. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

K. Liedel, P. Piasecka, Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu. 

Jak przezyc zamach terrorystyczny, Warszawa 2018. 

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Świadomość społeczna i 

edukacyjna, pod red. K. Liedla, P. Piaseckiej, Warszawa 2017. 

K. Jałoszyński, KOntrterroryzm. Siły specjaln,e działania, 

wydarzenia w 2016 r., Szczytno 2017. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Raporty specjalistyczne dotyczące protokołów bezpieczeństwa 

i zarzadznia kryzysowego (KGP, ABW, FBI, UE, NATO i 

inne). 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zachowań jednostki w sytuacjach 

kryzysowych 

W_02 Zna i definuje rolę i mejsce służb w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

W_03 
Rozróżnia metody i techniki z zakresu zarządzania kryzysowego majace 

zastosowanie w sytuacji ratowania zdrowia i życia ludzkiego 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi dokonać analizy ryzka i detekcji zagrożeń w stopniu podstawowym 

U_02 
Posiada podstawowe umiejętności analityczne w kontekście zarządzania 

kryzysowego i zachowań społecznych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

U_03 

Identyfikuje i interpretuje zachodzące zjawiska społeczne, polityczne, 

ekonomiczne, prawne i kulturowe w oparciu o posiadaną wiedzę ze 

szczególnym uwzględnieniem nauki o polityce w obszarze nauk społecznych w 

odniesnieniu do zagrożęń bezpieczeństwa i bezp 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ma świadomość wielopłszaczyznowego zagrożenia bezpieczeństwa 

K_02 
Cechuje się odpowiedzialną postawą społeczną w zakresie bezpiecznych 

zachowań 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 12 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Zagrożenia porządku publicznego i stany nadzwyczajne 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Służby mundurowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Stany nadzwyczajne – typologia 

Zagrożenia porządku publicznego – typologia    

Rola i miejsce służb w reagowaniu na zagrożenia porządku 

publicznego  

Rola i miejsce admnistracji w reagowaniu na zagrożenia 

porządku publicznego   

Admnistracja terenowa a stany nadzywczajne 

Zagrożenia porządku publicznego w XXI wieku wynikajace z 

rozowju technologii – analiza 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. 

Ustawa p stanie wyjątkowym z dn. 21 czerwca 2002 r.     

Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dn. 18 kwietnia 2002 r.     

Ustawa o stanie wojennym z dn. 29 sierpnia 2002 r.,   

Powszechna ochorna ludności w stanach nadzywczajnych w 

zadaniach terenowej administracji publicznej, pod red. T. 

Kocowskiego, M. Błażewskiej, M. Raduły, Wrocław 2016 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Współczesne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem 

wewnętrznym państwa, pod red. J. Falecki, R. Kochańczyk, P. 

Sowizdraniuk, Katowice 2018. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Posiada podstawową wiedzę z zakresu charakterystki stanów nadzywczjanych 

oraz zagrożeń porzadku publicznego 

W_02 

Objasnia rolę, zadania i miejsce administracji rządowej i samorządowej oraz 

służb w systemie bezpieczeństwa państwa w reagowaniu na zagrożenia 

porządku publicznego oraz w sytacji stanów nadzywczajnych 

W_03 
Zna i rozróżnia sygnały alarmowe używane w czasie zagrożenia 

bezpieczeństwa publicznego 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Rozumie specyfikę środowiska w obliczu zagrożenia, ze szczególnym 

uwzględnieniem stanów nadzywczajnych i zagrożeń porzadku publicznego 

U_02 
Potrafi zidentyfikować czynniki wpływające na pojawienie się lub wzrost 

zagrożenia bezpieczeństwa 

U_03 
Potrafi przygotować siebie oraz swoje najbliższe otoczenie na czas zagrożenia 

bezpieczeństwa oraz stanów nadzywczajnych 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Inicjuje działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej w obliczu 

zagrożenia porządku publicznego oraz stanów nadzywczajnych 

K_02 
Charakteryzuje się postawą obywatelską z zakresu bezpieczeństwa 

społeczności lokalnej w obliczu klęsk żywiołowych i stanów nadzywczajnych 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 10 



 

 

SYLABUS 

zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Zarządzanie strategiczne 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Doradztwo i zarządzanie polityczne 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Zmiana paradygmatu: zarządzanie strategiczne w ujęciu nauki 

o polityce. Uwarunkowania metodologiczne      

Cele i potrzeby zarządzania strategicznego w ujęciu instytucji 

publicznych    

Kluczowe punkty odniesienia w teorii i praktyce zarządzania 

strategicznego. Rola globalizacji i regionalizacji   

Poziomy zarządzania strategicznego    

Zarządzanie zespołem i zarządzanie sobą a zarządzanie 

strategiczne      

Szkoły zarządzania strategicznego.     

Etapy zarządzania stategicznego (planowanie, zadanowanie, 

motywowanie, ewaluowanie)     

Strategiczne zarządzanie ludźmi      

Projektowanie w zarządzaniu strategicznym 

Wykaz 

literatury podstawowej 

M. Pisz (red), Zarządzanie sprawami wspólnymi dla dużych 

miast i ich zurbanizowanego otoczenia. Zintegrowane 

inwestycje terytorialne na tle konstytucyjnej koncepcji 

samorządu terytorialnego, Warszawa 2018.   

A. Lutrzykowski (red.), Miasta przyszłości: w poszukiwaniu 

nowego paradygmatu zarządzania i rozwoju, Włocławek 2017.    

A. Wiktorska-Święcka,  Współzarządzanie miastami w Unii 

Europejskiej. Polityka instytucjonalna na tle koncepcji, 

Warszawa 2016.   

M. Kulikowska-Pawlak, Perspektywa polityczna zarządzania 

strategicznego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach“, nr 229, 2015.   

B. Barber, Gdyby burmistrzowie rządzili światem, Warszawa 

2014.   

K. Obłój, Strategia organizacji, Warszawa 2007. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Informacje dot. strategii rozwoju, przygotowanych i 

wdrażanych w polskich miastach na przestrzeni lat oraz  K. 

Obłój, Pasja i dyscyplina strategii, Warszawa 2010. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Sdentyfikuje kluczowe elementy zarządzania strategicznego w ujęciu nauki o 

polityce 

W_02 Charakteryzuje szkoły zarządzania strategicznego w ujęciu nauki o polityce 

W_03 
Wyjaśnia proces zarządzania strategicznego na wybranych przykładach z 

przestrzeni zarządzania publicznego 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Konstruuje i ocenia potencjalne sceniariusze wydarzeń i procesów dot. 

zarządzania strategicznego w oparciu o Strategie rozwoju poszczególnych 

miast 

U_02 
Projektuje najbardziej efektywne elementy procesu zarządzania strategicznego 

w ujęciu nauki o polityce na wybranych przykładach 

U_03 

W podstawowym zakresie klasyfikuje konkretne przykłady zarządzania 

strategicznego przyporządkowując je do typologii szkół zarządzania 

strategicznego 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Pracując samodzielnie rozwija umiejętności realizacji projektu badawczego, 

zgodnie z przyjętą metodyką pracy 

K_02 Wykazuje odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań 

K_03 
Jest zorientowany na osiągnięcie zadowalających efektów pracy, będąc 

świadomym, iż jest członkiem zespołu jako student II roku Politologii 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
12 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 20 



 
 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk  

Praktyki zawodowe realizowane są w terminie przewidzianym w planie studiów, tj.  w 

semestrze V w wymiarze 90 godzin (4 punkty ECTS) i podlegają zaliczeniu bez oceny. 

Szczegóły dotyczące zasad i organizacji praktyki zawodowej dla kierunków prowadzonych 

przez Instytut Politologii określa Regulamin organizacji i przebiegu praktyk zawodowych dla 

studentów studiów licencjackich Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instrukcja 

w sprawie organizacji i przebiegu praktyk zawodowych studentów Instytutu Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Politologia. Nadzór nad realizacją praktyk studenckich 

sprawuje Centrum Zawodowej Aktywizacji Studentów Instytutu Politologii UO w 

porozumieniu z Zakładem Praktyk Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego. 

Praktyki mogą zostać podjęte zarówno w kraju, jak i za granicą. Warunkiem zaliczenia praktyki 

jest spełnienie kryteriów formalnych zapisanych w Regulaminie oraz uszczegółowionych w 

Instrukcji. Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i 

niezaliczeniem semestru.  

Sposób weryfikacji i oceny efektów kształcenia w trakcie całego procesu kształcenia  

Metody weryfikacji i oceny zakładanych efektów kształcenia oraz oceniania studentów 

w Instytucie Politologii realizowane są zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora Uniwersytetu 

Opolskiego (Nr 48/2014 z 17 listopada 2014 r.) ustanawiającą Procedurę weryfikacji osiągania 

zakładanych efektów uczenia się oraz oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów 

podyplomowych (SDJK-O-U5). W Instytucie Politologii UO katalog metod weryfikacji 

efektów kształcenia obejmuje m.in. egzamin, zaliczenie (w formie ustnej, opisowej, testowej); 

kolokwium; przygotowanie referatu;  przygotowanie projektu; rozwiązywanie zadań 

problemowych; prezentacje multimedialne (indywidualne lub grupowe); aktywność w 

dyskusji. Podstawowymi metodami weryfikacji efektów dla kierunku są seminaria, praca 

dyplomowa oraz egzamin dyplomowy. Metody sprawdzania i oceniania efektów kształcenia 

dla poszczególnych kierunków ustalane są przez dydaktyków zgodnie z procedurą SDJK-O-

U5. Po zakończonym kursie pracownik dydaktyczny zobowiązany jest złożyć raport z realizacji 

kierunkowych efektów uczenia oraz oceny ich uzyskania przez studentów. 

Procedurą SDJK-O-U5 reguluje, iż uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotów i 

egzaminu dyplomowego potwierdza osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia 

ustalonych dla procesu kształcenia przynajmniej na minimalnym, akceptowalnym poziomie co 

odpowiada ocenie „dostateczny”. Przyjęto, że ocena uzyskiwana po zaliczeniu przedmiotu na 



 
 

poziomie: „bardzo dobry”, oznacza, że zakładane efekty zostały w pełni osiągnięte; „dobry 

plus” - osiągnięte z niewielkimi niedociągnięciami, „dobry” – osiągnięte jednak z pewnymi 

brakami, które można szybko uzupełnić; „dostateczny plus” – osiągnięte z istotnymi brakami, 

ale dopuszczalnymi na minimalnym wymaganym poziomie; „niedostateczny” – zakładane 

efekty nie zostały uzyskane. Analogicznie postępuje się w przypadku wystawiania ocen 

końcowych za studia.   

Proces weryfikacji efektów kształcenia zdobytych w trakcie praktyk następuje zgodnie 

z Procedurą weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się oraz oceniania studentów, 

doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych (SDJK-O-U5) oraz Procedurą odbywania i 

dokumentowania praktyk studenckich (SDJK-O-U11). Weryfikacji efektów kształcenia 

dokonuje opiekun praktyk zawodowych przypisany do kierunku Politologia w porozumieniu z 

przedstawicielami zakładów, w których praktyka/staż jest realizowana. Opiekun weryfikuje 

osiągnięcie efektów przez studenta na podstawie oceny dokumentacji praktyki i opinii 

przedłożonej przez studenta. 

System weryfikacji i oceny efektów kształcenia regulowany jest również poprzez 

system hospitacji zajęć zgodnie z Procedurą hospitacji zajęć (SDJK-O-U12). Celem i 

przedmiotem procedury hospitacji zajęć dydaktycznych jest uzyskanie informacji na temat 

jakości procesu dydaktycznego poprzez kontrolę zajęć oraz dążenie do poprawy ich jakości w 

celu dbałości o wyższy poziom kształcenia.  

Zasady, warunki i tryb dyplomowania w Instytucie Politologii reguluje, przyjęty przez 

Uniwersytet dokument pn. Procedura dyplomowania (SDJK-O-U10). Szczegółowo, 

obowiązujący w Instytucie Politologii sposób dyplomowania określono w dokumencie 

Procedura dyplomowania w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Na jego podstawie 

studenci studiów I stopnia na kierunku Politologia tworzą podczas seminarium spójną pracę w 

formie jednotematycznej monografii; w ramach tematu głównego przygotowują indywidualne 

artykuły.  

Zasady i warunki trybu uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz 

kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni reguluje Procedura określania i zaliczania różnic 

programowych (SDJK-O-U14). Dotyczy ona studentów, którzy zobowiązani są zaliczyć 

przedmioty wymagane do uzyskania pełnych uprawnień zgodnych z kierunkiem i realizowaną 

specjalnością dla danego cyklu kształcenia. Procedura odbywa się na wniosek studenta. Zasady, 

warunki i tryb uznawania efektów kształcenia i okresów kształcenia w uczelni zagranicznej w 



 
 

ramach programu Erasmus+ określa dokument Podstawowe Zasady Funkcjonowania 

Erasmus+ oraz Polityka Programu Erasmus (Strategia Ogólna) Uniwersytetu Opolskiego w 

latach 2014-2020. W dokumencie przyjęto system zaliczeń ECTS zgodnie z zarządzeniem 

MNiSW z 14 września 2011 r. o warunkach i procedurach dotyczących transferu kursów 

ukończonych przez studenta. Zasady uznawalności zostały doprecyzowane w Regulaminie 

Studiów UO oraz w umowach z zagranicznymi uczelniami partnerskimi (tzw. inter-

institutional agreement).  

 Najważniejszym elementem systemu doskonalenia jakości kształcenia w Instytucie 

Politologii jest działalność operacyjna Zespołu Jakości Kształcenia i przeniesienia ciężaru 

konsultacyjnego na poziom specjalistów, posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje, 

by oferować wsparcie we wszystkich sprawach kluczowych dot. systemu kształcenia w 

Instytucie Politologii. Dzięki efektywnemu działaniu Zespołu udało się stworzyć system 

doskonalenia jakości kształcenia, również w zakresie weryfikacji oceny i efektów kształcenia, 

który swym zasięgiem znacznie wybiega poza standard, wynikający z przepisów ustawowych, 

a jest nie tylko wymogiem konieczności i praktyki działania, lecz sposobem Instytutu 

Politologii na stworzenie nowej, lepszej rzeczywistości uczenia się studentów. 


