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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW 

 

a.  Nazwa kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe 

b.  Poziom kształcenia: drugi 

c.  Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

d.  Forma studiów: stacjonarna 

e.  Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister 

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: 855 (+KZO) 

i.  

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia: 

70 

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:  

 

Stosunki międzynarodowe 

 

Poziom studiów: studia drugiego stopnia 

 

Profil: ogólnoakademicki 

 

 

 

 
Objaśnienie oznaczeń: 

 

K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się  

W - kategoria wiedzy 

U - kategoria umiejętności 

K  (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 

P7S_ - efekty uczenia się w obszarze nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia  

(7. PRK) 

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

 

 

Symbol 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 
 

Stosunki Międzynarodowe 

 
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Stosunki 

Międzynarodowe absolwent: 

Odniesienie do 

efektów uczenia 

się w obszarze 

nauk społecznych 

WIEDZA 

K_W01 

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

obrębie obszarów i dziedzin nauk społecznych oraz występujących 

relacji między nimi 
P7S_WG 

K_W02 

Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie dylematów współczesnej 

cywilizacji, związanych z podejmowanymi działaniami w obszarze 

struktur oraz instytucji politycznych i społecznych, a także 

ekonomicznych, prawnych i kulturowych  

P7S_WK 

K_W03 
Zna w pogłębionym stopniu teorię oraz  zaawansowaną metodologię 

badań w naukach społecznych 
P7S_WG 



K_W04 

Objaśnia zaawansowane normy i reguły organizujące struktury oraz 

instytucje społeczne i polityczne (prawne, moralne i kulturowe) 

 
P7S_WG 

K_W05 

Analizuje i interpretuje w zaawansowany sposób źródła, naturę i 

zmiany prawidłowości rządzących strukturami i instytucjami, ze 

szczególnym uwzględnieniem twórczości człowieka jako twórcy 

kultury 

P7S_WG 

K_W06 

Definiuje pojęcia i regulacje z zakresu ochrony własności 

intelektualnej, prawa autorskiego oraz przedsiębiorczości 

indywidualnej w stopniu pogłębionym 
P7S_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 w sposób pogłębiony 

P7S_UW 

K_U02 

Potrafi identyfikować, planować i z użyciem metod projektowych 

proponować innowacyjne odpowiednie rozwiązania złożonych i 

nietypowych problemów w obszarze administracji publicznej oraz 

trzeciego sektora 

P7S_UW 

P7S_UO 

K_U03 

Potrafi gromadzić, opracowywać oraz interpretować materiały 

źródłowe z zakresu nauki o polityce oraz dokonywać ich krytycznej 

analizy 
P7S_UW 

K_U04 

Będąc świadomym potrzeby ustawicznego uzupełniania wiedzy i 

podnoszenia własnych umiejętności i kompetencji, potrafi ocenić 

wpływ sytuacji międzynarodowej, ekonomicznej, politycznej, prawnej i 

społecznej na podmioty i procesy w obszarze nauk społecznych w 

sposób pogłębiony 

P7S_UU 

K_U05 

Biorąc udział w realizacji prac zespołów projektowych potrafi 

samodzielnie kształtować proces własnego rozwoju i ukierunkowywać 

inne osoby w tej materii 

 

P7S_UU 

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

pogranicza ICT) w zakresie dot. spraw międzynarodowych 
P7S_UW 

K_U07 

Potrafi komunikować się w sposób zaawansowany z zróżnicowanymi 

kręgami odbiorców oraz prowadzić debatę ze szczególnym 

uwzględnieniem tematyki dot. zjawisk międzynarodowych, 

społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych i kulturowych 

P7S_UK 

K_U08 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do prowadzenia i analizowania 

projektów zawodowych oraz kierować pracą zespołu  
P7S_UO 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 

Ma świadomość znaczenia nauk społecznych dla kształtowania więzi i 

postaw społecznych, co przejawia się w wyrażaniu krytycznej oceny 

posiadanej wiedzy oraz odbieranych treści 
P7S_KK 

K_K02 

Jest przygotowany do pracy (rozwijania dorobku zawodu, 

podtrzymywania jego etosu oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki 

zawodowej) w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym 

organach administracji publicznej oraz w trzecim sektorze 

P7S_KR 



K_K03 

Jest zdolny do zorientowania się na doprecyzowanie priorytetów 

zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych 

i kulturalnych, służących realizacji określonego przez siebie lub innych 

zadania 

P7S_KR 

K_K04 

ocenia znaczenie wartości demokratycznych, ma świadomość i 

poczucie obowiązku aktywności obywatelskiej oraz inicjowania działań 

na rzecz interesu publicznego 
P7S_KO 

K_K05 

Ma świadomość poznawczego i praktycznego wymiaru zastosowania 

wiedzy naukowej, w szczególności z zakresu administracji publicznej i 

rozwoju regionalnego 
P7S_KK 

K_K06 

Wykazuje szczególną wrażliwość społeczną na rozmaite problemy 

życia codziennego, inicjuje działania na rzecz interesu publicznego oraz 

myśli i działa w sposób przedsiębiorczy 
P7S_KO 

  



STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 
studia II stopnia, stacjonarne 

Plan studiów 
 

Przedmiot 

Liczba godzin 
Forma 

zaliczenia 
ECTS 

 ogółem W ćw. 
kon. 

sem. 

Przedmioty ogólne 

Szkolenie BHP 4 - - - z/bo - 

Szkolenie biblioteczne 2 - - - z/bo - 

Razem przedmioty podstawowe - - - - - - 

Przedmioty podstawowe 

Ekonomia rozwoju (wiedza społ.) (NoP) 30 15 15 - E 4 

Historia współczesna Europy (wiedza humanistyczna) 30 15 15 - E 5 

Globalizacja i regionalizacja 30 15 15 - E 4 

Metodologia badań politologicznych 

(proseminarium) 
60 30 30 - z/o 5 

Razem przedmioty podstawowe 150 75 75 - 
E-3 

z/o-1 
18 

Przedmioty kierunkowe 

Międzynarodowe rynki finansowe i transakcje 

gospodarcze (NoP) 

 

30 15 15 - E 5 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka (NoP) 30 15 15 - E 5 

Międzynarodowa polityka społeczna (NoP) 30 15 15 - z/o 3 

Międzynarodowa ochrona środowiska (NoP) 30 15 15 - z/o 3 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe (NoP) 30 15 15 - E 5 

Prawo gospodarcze UE 30 15 15 - z/o 3 

Europejska polityka państw narodowych (NoP) 30 15 15 - z/o 4 

Dyplomacja publiczna (NoP) 30 15 15 - E 4 

Specjalistyczny język obcy (NoP) 30 - 30 - z/o 2 

Translatorium (kurs w języku nowożytnym) (NoP) 15 - - 15 z/o 1 

Razem przedmioty kierunkowe 285 120 150 15 
E-4 

z/o-6 
35 

Wykłady monograficzne (NoP) 

Wykład monograficzny 1 30 30 - - E 4 

Wykład monograficzny 2 30 30 - - E 4 

Wykład monograficzny 3 30 30 - - E 4 

Razem przedmioty Wykład monograficzny 90 90 - - E-3 12 



Przedmioty specjalności (wybór) (NoP) 

Przedmiot specjalności 1 45 15 - 30 E 6 

Przedmiot specjalności 2 30 - - 30 z/o 3 

Przedmiot specjalności 3 45 15 - 30 E 6 

Przedmiot specjalności 4 30 - - 30 z/o 3 

Przedmiot specjalności 5 30 15 - 15 E 5 

Przedmiot specjalności 6 30 - - 30 z/o 2 

Razem przedmioty specjalności 330  45 - 285 
E-3 

z/o-3 
25 

Kursy zmienne ogólnouczelniane (wybór) ogółem w. ćw. kon. 
Forma 

zaliczenia 
ECTS 

Kurs ogólnouczelniany 1 - - - - z/o 2 

Kurs ogólnouczelniany 2 - - - - z/o 2 

Kurs ogólnouczelniany 3 - - - - z/o 2 

Razem kursy zmienne ogólnouczelniane - - - - 
E-0 

z/o-3 
6 

Seminarium magisterskie (wybór) (NoP) 120  - - 120 z/o x 3 24 

ŁĄCZNIE 855 
+KZO 

330 
+KZO 

225 
+KZO 

300 
+KZO 

E-13 

z/o-16 
120 

 

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

dyscyplinie Nauki o polityce. 



STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 
studia II stopnia, stacjonarne 

Szczegółowy plan studiów 
 

SEMESTR I 

Przedmiot 

Liczba godzin 
Forma 

zaliczenia 
ECTS 

ogółem w. ćw. 
kon. 

sem. 

Ekonomia rozwoju (wiedza społ.) 30 15 15 - E 4 

Historia współczesna Europy (wiedza 

humanistyczna) 
30 15 15 - E 5 

Globalizacja i regionalizacja 30 15 15 - E 4 

Wykład monograficzny 1 30 30 - - E 4 

Międzynarodowa polityka społeczna 30 15 15 - z/o 3 

Prawo gospodarcze UE 30 15 15 - z/o 3 

Metodologia badań politologicznych 

(proseminarium) 
60 30 30 - z/o 5 

Specjalistyczny język obcy 30 - 30 - z/o 2 

Razem semestr I 270 135 135 - 
E-4 

z/o-4 
30 

  

SEMESTR II 

Przedmiot 

Liczba godzin 
Forma 

zaliczenia 
ECTS 

ogółem w. ćw. 
kon. 

sem. 

Międzynarodowe rynki finansowe i transakcje 

gospodarcze 
30 15 15 - E 5 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 30 15 15 - E 5 

Wykład monograficzny 2 30 30 - - E 4 

Międzynarodowa ochrona środowiska 30 15 15 - z/o 3 

Kurs ogólnouczelniany 1 - - - - z/o 2 

Seminarium magisterskie 30 - - 30 z/o 2 

Przedmiot specjalności 1 45 15 - 30 E 6 

Przedmiot specjalności 2 30 - - 30 z/o 3 

Razem semestr II 
225 
+KZO 

90 
+KZO 

45 
+KZO 

90 
+KZO 

E-4 

z/o-4 
30 



 

 

SEMESTR III 

Przedmiot 

Liczba godzin 
Forma 

zaliczenia 
ECTS 

ogółem w. ćw. 
kon. 

sem. 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 30 15 15 - E 5 

Dyplomacja publiczna 30 15 15 - E 4 

Wykład monograficzny 3 30 30 - - E 4 

Europejska polityka państw narodowych 30 15 15 - z/o 4 

Kurs ogólnouczelniany 2 - - - - z/o 2 

Seminarium magisterskie 30 - - 30 z/o 2 

Przedmiot specjalności 3 45 15 - 30 E 6 

Przedmiot specjalności 4 30 - - 30 z/o 3 

Razem semestr III 
225 
+KZO 

90 
+KZO 

45 
+KZO 

90 
+KZO 

E-4 

z/o-4 
30 

 

 

 

 

SEMESTR IV 

Przedmiot 

Liczba godzin 
Forma 

zaliczenia 
ECTS 

ogółem w. ćw. 
kon. 

sem. 

Kurs ogólnouczelniany 3 - - - - z/o 2 

Seminarium magisterskie 60 - - 60 z/o 20 

Przedmiot specjalności 5 30 15 - 15 E 5 

Przedmiot specjalności 6 30 - - 30 z/o 2 

Translatorium 15 - - 15 z/o 1 

Razem semestr IV 135 
15 
+KZO 

- 
+KZO 

120 
+KZO 

E-1 

z/o-4 
30 

Łącznie studia 
855 
+KZO 

330 
+KZO 

225 
+KZO 

300 
+KZO 

E-13 

z/o-16 
120 



 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCI 

Dla studentów studiów uzupełniających magisterskich (II stopień) na kierunkach 

POLITOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 
(obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019) 

 
Przedmiot 

specjalnoś

ci (PS) 

Specjalność 

REGIONALIZM I 

SAMORZĄD 

Specjalność 

BEZPIECZEŃSTWO 

MIĘDZYNARODOWE 

Specjalność 

MIĘDZYNARODOWE 

STOSUNKI 

EKONOMICZNE 

PS 1 
15 W / 30 ĆW 

(Egz) 

6  ECTS 

Historia samorządności Geopolityczne 

uwarunkowania 

bezpieczeństwa 

międzynarodowego 

Rywalizacja wielkich 

centrów gospodarki 

światowej 

PS 2 
- / 30 ĆW 

 (z/o) 

3 ECTS 

Regiony i Euroregiony Współczesne zagrożenia 

bezpieczeństwa 

międzynarodowego 

Instytucje i organizacje 

gospodarcze świata 

PS 3 
15 W / 30 ĆW 

(Egz) 

6  ECTS 

Regionalna polityka 

gospodarcza 

Analiza i prognozowanie 

środowiska bezpieczeństwa 

Kryzysy gospodarcze i 

finansowe w świecie w XX 

i XXI w. 

PS 4 
- / 30 ĆW  

(z/o) 

3 ECTS 

Organizacja władzy 

regionalnej i lokalnej 

Niemilitarny wymiar 

bezpieczeństwa 

międzynarodowego 

Surowce energetyczne w 

polityce państw 

PS 5 
15 W / 15 ĆW 

(Egz) 

5 ECTS 

Polityka regionalna UE Militarne strefy wpływów 

na świecie 

Międzynarodowe prawo 

handlowe 

PS 6 
30 ĆW  

(z/o) 

3 ECTS 

Samorząd terytorialny w 

wybranych krajach Europy 

Technologiczny wymiar 

bezpieczeństwa 

Problemy społeczno-

gospodarcze krajów 

Bliskiego i Środkowego 

Wschodu 

 
 
 

  



 

 

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 prognozowanie środowiska bezpieczeństwa 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć E 

Liczba punktów ECTS 6 

Specjalność Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Historyczne ujęcie analizy środowsiak bezpieczeństwa.  

Współczesne metody analizy i progrnostyki bezpieczeństwa 

międzynarodowego.  

Geopolityka jako widoący trend w analizie i prognozowaniu 

międzynarodowym.  

Mapy kognitywne jako narzędzie prognozowania sfery 

bezpieczeńśtwa. 

Otwarte źródła informacji jako podstawa analizy sfery 

bezpieczeństwa.  

Techniki wywiadowcze w analizie i prognozowaniu środ. 

bezp.  

Nowe technologie wykorzystywane do analizy i 

prgonozowania środ. bezp. 



 

Wykaz 

literatury podstawowej 

C. Jean, Geopolityka, Wrocław, 2003.  

S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1997 

N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta, Warszawa 2013 

H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2017. 

L. Sykulski, Geopolityka a bezpieczeństwo Polski, Warszawa 

2018. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Bieżące infgormacje nt. wydarzeń z zakresu bezpieczeńśtwa. 

Opracowania specjalistyczne NATO, UE, ONZ. 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Ma pogłębiona wiedzę nt. analizowania i prognozowania środowiska 

bezpieczeńśtwa 

W_02 
Analizuje i definiuje części składowe, procesy i zjawsiak zachodzące w sferze 

analizy i prognozowania bezpieczeństwa 

W_03 
Ma wiedze nt. wielopłaszczyznowych zjawisk zachodzacych w sferze 

bezpieczeńśtwa 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi dokonać analizy i procesu prognostycznego w odniesieniu do sfery 

bezpieczeństwa w perspektywier krótko- i długoterminowej 

U_02 
Posiada umiejętności analityczne oraz prognostyczne w sferze bezpieczeństwa 

w aspekcie militarnym i niemilitarnym 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma świadomośc wiedzy z zakresu analizy i prognostyki środowsika 

bezpieczeństwa oraz jej praktycznego zastosowania 

K_02 Odczuwa potrzebe samodoskonalenia się oraz pogłębiania wiedzy 

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 14 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
32 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 50 



 

 

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 Dyplomacja publiczna 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć E 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Dyplomacja publiczna – wprowadzenie i ogólna 

charakterystyka  

Aktorzy dyplomacji publicznej  

Dyplomacja medialna i jej wymiary  

Dyplomacja brokerska i jej wymiary  

Dyplomacja publiczna mocarstw na przykładzie Chin i USA, 

geneza, etapy rozwoju, wymiar instytucjonalny, wyzwania  

Dyplomacja publiczna państw post-komunistycznych: geneza, 

etapy rozwoju, wyzwania i trudności wynikające z syndromu 

peryferii, rola stereotypów w stosunkach międzynarodowych i 

stereotypowa personifikacja polityki  

Dyplomacja publiczna państw neutralnych i peryferyjnych – 

dyplomacja niszowa 

Dyplomacja publiczna Niemiec – geneza, etapy rozwoju, 

wymiar instytucjonalny, wyzwania, rola fundacji politycznych 

Dyplomacja publiczna Polski – geneza, etapy rozwoju, wymiar 

instytucjonalny, wyzwania i trudności w kontekście akcesji do 

UE 

Relacje polsko-niemieckie jako wyzwanie dla dyplomacji 

publicznej obu państw, rola mediów w kształtowaniu 

stosunków polsko-niemieckich 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Dyplomacja publiczna, B.Ociepka (red.), Wrocław 2008.  

B. Surmacz, Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy, 

struktury, funkcje, Lublin 2016.  

Nowe oblicza dyplomacji, red. B. Surmacz, Lublin 2013.  

J. Melissen, Beyond the New Public Diplomacy, Netherlands 

Institute of International Relations ‘Clingendael’, October 

2011.  

The New Public Diplomacy: Soft Power in International 

Relations, J. Melissen (red.), Palgrave, New York 2005.  

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Ch. Wolf Jr., B. Rosen, Public diplomacy. How to think about 

it and improve it, RAND corporation, 2004. 

D. Hoffman, Beyond public diplomacy, „Foreign Affairs”, 

March/April 2002 Issue, Volume 81, No. 2.  

J. Szulich, Obraz Polaka w tygodniku „Der Spiegel”, „Przegląd 

Zachodni”, nr 1, 1998.  

J. Błuszkowski, Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa 

2005. 

B. Ociepka, M. Ryniejska, Public diplomacy and EU 

Enlargement: the case of Poland, 

Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of 

International Relations ‘Clingendael’, 2005.  

New Diplomacy in Open Europe, red. B. Curyło et al, Opole 

2014.  

 

 



 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Nazywa i definiuje role i znaczenia różnych form dyplomacji w stosunkach 

międzynarodowych różnego typu (politycznych, ekonomicznych, 

kulturowych, militarnych) 

W_02 

Rozróżnia i przedstawia kompleksowo relacje pomiędzy różnymi obszarami 

polityki wewnętrznej państwa, jego polityki zagranicznej oraz położenia 

międzynarodowego 

W_03 

Tłumaczy systemowy charakter zjawisk społecznych, politycznych, 

ekonomicznych i kulturowych, ich wzajemnych powiązań oraz specyfiki w 

kontekście dyplomacji publicznej 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Na podstawie twierdzeń teoretycznych analizuje procesy lub zjawiska 

(kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) zachodzących w 

obrębie współczesnych stosunków międzynarodowych 

U_02 Potrafi dostrzec nowy problem badawczy i wybiera sposób jego rozwiązania 

U_03 

W kontekście dyplomacji publicznej porządkuje rozmaite zjawiska 

społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych, szacując ich 

znaczenie na różnych poziomach (międzynarodowym, państwowym, 

lokalnym) 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Samodzielnie i konsekwentnie uzupełnia wiedzę oraz doskonali własne 

umiejętności 

K_02 
Docenia znaczenie i poziom swojej wiedzy z zakresu nauk o stosunkach 

międzynarodowych w przygotowaniu różnych typów projektów społecznych 

K_03 Jest zorientowany na innowacyjne formy działania w dyplomacji obywatelskiej 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 20 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

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 Ekonomia rozwoju (wiedza społ.) 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć E 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

Geneza i kierunki ewolucji ekonomii rozwoju. 

Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego krajów rozwijających 

się. 

Tradycyjne teorie i mierniki zacofania. 

Wzrost, rozwój, zacofanie i ubóstwo -definicje,przejawy i 

mierniki. 

Cechy charakterystyczne grupy krajów rozwijających się. 

Przyczyny zacofania i ubóstwa krajów rozwijających się. 

Paradygmat niedoboru kapitału. 

Paradygmat zależności peryferii od centrum. 

Teorie oszczędności i inwestycji w krajach słabo rozwiniętych. 

Modele i strategie rozwoju gospodarczego. 

Koncepcje stabilizacji ,programy dostosowań strukturalnych. 

Paradygmat rynkowy, konsensus waszyngtoński. 

Konsensus postwaszyngtoński i nowe paradygmaty rozwoju w 

kontekście roli instytucji ,kapitału ludzkiego ,techniki oraz 

uwarunkowań środowiska naturalnego. 

Międzynarodowy Ład Ekonomiczny. 

Milenijne Cele Rozwoju. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

R. Piasecki,Rozwój gospodarczy a globalizacja. Warszawa 

2003. 

R. Piasecki(red.),Ekonomia rozwoju. Warszawa 2007. 

S. Miklaszewski (red.), Kraje rozwijające się w światowym 

systemie gospodarczym. Warszawa 2007. 

J. Sachs,Koniec z nędzą-zadanie dla naszego pokolenia. 

Warszawa 2006. 

K. Nawrot,Determinanty rozwoju gospodarczego państw 

ASEAN.Warszawa 2008 

E. Stadtmuller (red.), Wkraczając w XXI wiek – między 

globalizacją a zróżnicowaniem. Wrocław 2003. 

Bąkiewicz A.,Żuławska U.( red.),Rozwój w dobie 

globalizacji.Warszawa 2010. 

Grochalski S.M.( red.),Problemy globalne współczesnego 

świata.Opole 2003. 

Balawajder G., Grochalski S.M.,Współczesne problemy 

globalne.Światowe zadłużenie-przykład ich 

rozwiązywania.Opole 2005. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Wybrane artykuły prasowe podejmujące problematykę krajów 

rozwijających się. 

 

  



 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Ma ugruntowaną wiedzę dotyczącą różnych rodzajów struktur oraz instytucji 

stosunków międzynarodowych ( 

ekonomicznych,politycznych,prawnych,kulturowych, 

militarnych,społecznych). 

W_02 
Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą relacji międzynarodowych,w tym 

problemów polityczno-gospodarczych świata. 

W_03 
Rozróżnia złożone zależności i relacje pomiędzy uczestnikami stosunków 

międzynarodowych 

W_04 

Kompleksowo objaśnia  procesy i pojęcia ekonomiczne oraz potrafi 

kompleksowo i dogłębnie ukazać znaczenie ekonomicznych uwarunkowań 

stosunków międzynarodowych. 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska (kulturowe, 

polityczne, prawne, ekonomiczne) występujące w obrębie współczesnych 

stosunków globalnych 

U_02 

Potrafi stosować podstawową wiedzę teoretyczną do analizy konkretnych 

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

zachodzących w obrębie współczesnych stosunków międzynarodowych 

U_03 
Potrafi analizować podstawowe problemy ekonomiczne w zakresie ekonomii i 

stosunków międzynarodowych 

U_04 

Potrafi analizować oraz interpretować wybrane decyzje oraz działania władzy 

państwowej (w wymiarze wewnętrznym oraz międzynarodowym) oraz 

instytucji 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Potrafi kompetentnie i kompleksowo wypowiadać się w kwestiach ważnych 

spraw polityczno-gospodarczych współczesnego świata 

K_02 
Potrafi samodzielnie i konsekwentnie uzupełniać wiedzę i doskonalić własne 

umiejętności 

K_03 

Umiejętnie odwołuje się do wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu i 

wyjaśniania 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 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 20 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
30 

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 polityka państw narodowych 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć z/o 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Teoretyczne aspekty relacji państwa i UE 

Europeizacja polityki państwa 

Doktryna integracyjna 

Partie polityczne wobec integracji europejskiej 

Opinia publiczna 

Struktury koordynacji polityki europejskie na poziomie 

rządowym i parlamentarnym  

Kategoryzacja postaw wobec integracji europejskiej 

Europejska polityka Polski  

Europejska polityka Niemiec 

Europejska polityka Francji 

Europejska polityka Wielkiej Brytanii 

Europejska polityka Szwajcarii 

Europejska polityka Ukrainy 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Doktryny integracyjne państw europejskich, red. K. Zuba, 

Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017. 

A. Pacześniak, Europeizacja partii politycznych, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014. 

Europeizacja polityk publicznych, red. R. Riedel, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

K. Zuba, Europejska polityka Polski, „ETE Working Paper”, 

2015, t. 1, nr 1. 

A. Pacześniak, K. Zuba, Europejska polityka Francji, „ETE 

Working Paper”, 2015, t. 1, nr 2. 

R. Riedel, Europejska polityka Szwajcarii, ETE Working 

Paper”, 2015, t. 1, nr 3. 

A. Trzcielińska-Polus, K. Zuba, Europejska polityka Niemiec, 

„ETE Working Paper”, 2015, t. 1, nr 4. 

B. Czepil, Europejska polityka Finlandii, „ETE Working 

Paper”, 2016, t. 2, nr 1. 

A. Sroka, Europejska polityka Hiszpanii, „ETE Working 

Paper”, 2016, t. 1, nr 2. 

A. Pacześniak, Europejska polityka Belgii, „ETE Working 

Paper”, 2016, t. 2, nr 3. 

P. Wiśniewska, K. Stolarek, Europejska polityka Grecji, „ETE 

Working Paper”, 2016, t. 2, nr 4. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Nazywa i opisuje elementy systemu politycznego UE 

W_02 
Rozpoznaje i definiuje normy i reguły istotne w procesie kształtowania relacji 

pomiędzy państwami europejskimi a UE 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Analizuje zjawiska zachodzące w polityce państw europejskich pod wpływem 

integracji europejskiej, wskazując ich przyczyny i uwarunkowania – poddające 

je krytycznej refleksji 

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

państwa europejskiego i UE 

U_03 
Porównuje różne modele europeizacji, wskazuje na konsekwencje przyjętych 

rozwiązań w relacjach państwo – UE 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Dyskutuje znaczenie wartości europejskich w procesie powstawania wspólnej 

przestrzeni społeczno-ekonomicznej demokracji europejskich 

K_02 
Ma świadomość poznawczego i praktycznego wymiaru wiedzy dotyczącej 

integracji europejskiej 

K_03 

Umiejętnie odwołuje się do wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu i 

wyjaśniania 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 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

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 
Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa 

międzynarodowego 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć E 

Liczba punktów ECTS 6 

Specjalność Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język obcy 

Treści programowe 

Geograficzny wymiar bezpieczeństwa państwa. 

 Istota bezpieczeństwa międzynarodowego i 

narodowego  

Wybrane aspekty globalizacji i współczesnego postrzegania 

świata a podstawy geografii. 

 Geografia bezpieczeństwa, jako system wiedzy i 

koncepcja nauki. 

 Wybrane aspekty globalizacji i współczesnego 

postrzegania świata. 

 Geopolityka i geostrategia. 

 Geografia wojenna. 

 Geografia wojskowa. 

 Geografia bezpieczeństwa – koncepcja. 

 Geografia bezpieczeństwa na tle polityki strategii 

bezpieczeństwa państwa. 

 Funkcje geografii bezpieczeństwa. 

 Zakres badań geografii bezpieczeństwa. 

 Geografia bezpieczeństwa i systemy informacji 

przestrzennej. 

 Geodane i geoinformacje podstawą funkcjonowania 

infrastruktury geoinformacyjnej państwa. 

 Koncepcja systemu geoinformacyjnego na potrzeby 

bezpieczeństwa państwa. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Podstawy geografii ekonomicznej. Praca pod red. J. Wrony, 

PWE, Warszawa 2005; 

 Geografia gospodarcza świata. Praca pod red. I. Firli, 

Warszawa 1998. 

 Z. Cesarz., Problemy globalne współczesności, 

Wrocław 1996; 

 Z. Cesarz., Problemy polityczne współczesnego 

świata, Warszawa 1998; 

 Z. Lach, A. Łaszczuk., Geografia bezpieczeństwa., 

Warszawa 2004; 

 P. Sienkiewicz., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, 

zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999; 

 S.P. Huntington., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt 

ładu światowego, Warszawa 2000. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

A. Maryański A. Narodowości świata. PWN, Warszawa 1998; 

 S. Otok S. Geografia polityczna, PWN, Warszawa 

2000. 

 M. Jurkowski., Bezpieczeństwo jądrowe, Warszawa 

2000. 

 Z. Lach., Analiza przestrzeni euroatlantyckiej NATO. 

Synteza wyników badań, Warszawa 2001; 

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Powiela wiedzę z zakresu podstawowych informacji o geografii, będącej 

istotnym obszarem poznawczym w którym funkcjonuje człowiek, grupy 

społeczne oraz narody; 

W_02 
Reprodukuje wiedzę o człowieku w środowisku naturalnym oraz o jego 

wpływie na struktury i funkcje systemu bezpieczeństwa narodowego; 

W_03 

Definiuje metody i techniki analityczno-statystyczne wykorzystywane w 

badaniach środowiska naturalnego oceniające jego wpływ na bezpieczeństwo 

w funkcjonowaniu różnych podmiotów bezpieczeństwa; 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Opisuje podstawowe ujęcia teoretyczne w zakresie interpretacji geografii 

bezpieczeństwa i systemów informacji przestrzennej w obszarze 

bezpieczeństwa i obronności państwa; 

U_02 

Tworzy prognozy, analizy, interpretacje oraz konstruuje projekty w Krajowym 

Systemie Informacji Geograficznej w zakresie bezpieczeństwa i obronności 

państwa; 

U_03 

Tworzy pisemne formy wypowiedzi z zakresu geografii bezpieczeństwa, jako 

systemu wiedzy i koncepcji nauki w języku polskim oraz obcym, według 

określonych zasad formalnych i merytorycznych, uwzględniających  wybrane 

aspekty globalizacji i współczesnego pos 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Zmienia swoje przygotowanie do wykonywania obowiązków zawodowych na 

kanwie zagrożeń wynikających z zakresu badań geografii bezpieczeństwa, 

wyznaczając określone priorytety przyjmując jednocześnie logiczną i spójną 

argumentację; 

K_02 

Dopasowuje swoje działania do warunków formalnych związanych z sytuacją 

zawodową analizując jednocześnie problemy globalne, regionalne oraz lokalne 

wynikające z geo-politycznego położenia i zaistniałej sytuacji; 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 18 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
30 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 48 



 

 

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 Globalizacja i regionalizacja 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć E 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Globalizm i regionalizm - pojęcie, historia i tendencje 

rozwojowe w stosunkach międzynarodowych. 

Globalizacja jako proces międzynarodowy- ujęcie polityczne 

,ekonomiczne i kulturowe. 

Ilościowe i jakościowe aspekty globalizacji w świetle teorii 

globalizacji. 

Regionalizm w stosunkach międzynarodowych. 

Polityczne teorie regionalizmu. 

Ekonomiczne teorie integracji regionalnej. 

Uczestnicy procesu globalizacji. 

Globalny system handlu i transferu technologii. 

Globalna architektura finansów międzynarodowych. 

Globalizacja a zagrożenia bezpieczeństwa państwa. 

Globalizacja a ewolucja funkcji granic państwowych. 

Przyszłość państwa narodowego a globalizacja i 

regionalizacja. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Anioł W.,Paradoksy globalizacji, Warszawa 2005. 

Balawajder G., Grochalski S.M.,Współczesne problemy 

globalne. Światowe zadłużenie-przykład ich rozwiązywania, 

Opole 2005. 

Barański M., Stolarczyk M.(red.),Władze lokalne i regionalne 

w warunkach globalizacji. Katowice 2003. 

Barber B.,  kontra Mc Świat,Warszawa 2001. 

Bauman Z., Globalizacja,Warszawa 2000. 

Bąkiewicz A.,Żuławska U.( red.),Rozwój w dobie 

globalizacji.Warszawa 2010. 

Grochalski S.M.( red.),Problemy globalne współczesnego 

świata.Opole 2003. 

Haliżak E.,Kuźniar R.,Stosunki 

międzynarodowe,geneza,struktura,dynamika,Warszawa 2000. 

Haliżak E.,Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i 

Pacyfiku,Warszawa 1999. 

Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu 

światowego, Warszawa 1997.\ 

Kich J. ( red.),Globalizacja,Kraków 2001 

Kużniar R.( red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI 

wieku, Warszawa 2005. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Znajomość aktualnych publikacji prasowych związanych z 

współczesną globalizacją i regionalizacją 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą relacji międzynarodowych, w tym 

problemów polityczno-gospodarczych świata. 

W_02 
Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą relacji międzynarodowych, w tym 

problemów polityczno-gospodarczych świata. 

W_03 
Definiuje kompleksowo pojęcia i regulacje z zakresu instytucjonalizacji 

stosunków politycznych i ekonomicznych. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska (kulturowe, 

polityczne, prawne, ekonomiczne) występujące w obrębie współczesnych 

stosunków globalnych. 

U_02 

Potrafi stosować podstawową wiedzę teoretyczną do analizy konkretnych 

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

zachodzących w obrębie współczesnych stosunków międzynarodowych. 

U_03 
Posiada biegłą umiejętność analizowania wydarzeń międzynarodowych przy 

wykorzystaniu instrumentów oraz metod o charakterze naukowym. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Potrafi kompetentnie i kompleksowo wypowiadać się w kwestiach ważnych 

spraw polityczno-gospodarczych współczesnego świata 

K_02 
Potrafi samodzielnie i konsekwentnie uzupełniać wiedzę i doskonalić własne 

umiejętności 

K_03 

Umiejętnie odwołuje się do wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu i 

wyjaśniania 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 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 20 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
14 

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 Historia samorządności 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć E 

Liczba punktów ECTS 6 

Specjalność Regionalizm i samorząd 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Samorządność, samorząd – zagadnienia terminologiczne. 

Teorie samorządu terytorialnego, międzynarodowe standardy 

samorządności terytorialnej. 

Historyczne formy samorządu terytorialnego. 

Samorządność w Polsce do odzyskania niepodległości. 

Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej: między 

centralizmem i decentralizacją państwa oraz dekoncentracją 

władzy. 

Śląskie tradycje samorządowe. 

Samorządność w Europie do czasów II wojny światowej na 

przykładzie Anglii, Francji i Niemiec. 

Ewolucyjna atrofia samorządu terytorialnego w Polsce w 

okresie 1945-1989, jakościowo nowa filozofia państwa i 

definicja jego suwerena w konstytucji z 1952 r. 

Samorządność w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – 

przemiany społeczno polityczne w okresie „jesieni ludów” 

jako cezura czasowa zmian jakościowych w funkcjonowaniu 

wewnętrznych struktur administracyjnych państwa.  

Reformy samorządowe w Polsce. Samorząd terytorialny a 

partie polityczne. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Szczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, 

Warszawa 2009; 

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2012; 

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i 

działalności, Warszawa 2004;  

Leksykon samorządu terytorialnego, pod red. M. Chmaja, 

Warszawa 2005; 

Rydlewski G., Systemy administracji publicznej w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2007; 

Waniewska-Bobin M., Europejskie modele samorządu 

terytorialnego, Lublin 2013; 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Manteuffel T., Historia Powszechna. Średniowiecze, 

Warszawa 2005. 

Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w 

państwach członkowskich, Warszawa 2004; 

Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli 

administracyjnej, Kraków 2003;  

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Przeprowadza analizę modeli administracyjnych pod kątem oceny realnych 

możliwości uformowania się w danym systemie politycznym decentralizacji 

władzy publicznej i podmiotowości społeczeństwa oraz społeczności 

lokalnych jako warunku koniecznego autonomiczn 

W_02 
Rozumie istotę ewolucyjnych procesów formowania się modeli samorządu 

terytorialnego poniżej poziomu centralnego państwa. 

W_03 
Rozumie istotę ewolucyjnych procesów formowania się samorządów 

specjalnych od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi przedstawić w postaci modelu graficznego samorząd terytorialny i 

elementy samorządności w państwach europejskich (na wybranych 

przykładach) i w Stanach Zjednoczonych w różnych okresach dziejów od 

czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. 

U_02 Klasyfikuje dzieje  modeli samorządu terytorialnego 

U_03 Aktywnie uczestniczy w debacie publicznej. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Posiada poczucie odpowiedzialności za sprawy lokalne i regionalne swojego 

najbliższego otoczenia. 

K_02 

Jest przygotowany do aktywnego udziału na lokalnej i regionalnej scenie 

politycznej, m.in. poprzez aktywne uczestnictwo budowania społeczeństwa 

obywatelskiego, poprzez wpływanie na funkcjonowanie samorządu 

terytorialnego (czynne i bierne uczestnictwo w wyborach, uczestnictwo w 

konsultacjach i referendach). 

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 18 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
30 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 48 



 

 

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 współczesna Europy (wiedza humanistyczna) 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć E 

Liczba punktów ECTS 5 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

Kontynent Europejski – granice w ujęciu historycznym, 

kulturowym i politycznym. Periodyzacja dziejów Europy. 

Procesy integracyjne w Europie od czasów starożytności do 

dwudziestolecia międzywojennego. 

I wojna światowa i jej skutki. Powstanie nowych państw w 

Europie. 

Dyktatury w Europie w okresie międzywojennym. 

Autorytaryzm. Faszyzm i komunizm w Europie. Hitler i jego 

wizja świata. 

II wojna światowa. Koalicja antyfaszystowska i jej znaczenie 

dla kształtowania ładu powojennego w świecie. Społeczeństwo 

i gospodarka podczas II wojny światowej. Holocaust. 

Konferencje: teherańska, jałtańska, poczdamska. Podział 

Europy. 

Przesiedlenia ludności w Europie po drugiej wojnie światowej. 

Nowy ład polityczny w Europie - od koalicji do „zimnej 

wojny”. 

Dzieje polityczne Europy Zachodniej po II wojnie światowej. 

Obecność USA w Europie. Geneza i etapy  integracji.  Stosunki  

Wschód - Zachód.  Życie  i  kultura  społeczeństw  Europy  po  

drugiej  wojnie światowej. Zimna wojna i „odprężenie”. Rola 

paktów polityczno-wojskowych.  

Jesień Ludów 1989 r. i jej konsekwencje. Pierestrojka i rozpad 

bloku radzieckiego i ZSRR.  

Procesy integracyjne w Europie po II wojnie światowej. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda 

K., Integracja europejska w okresie przemian: aspekty 

ekonomiczne, Warszawa 2016. 

Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, 

Gdańsk 2001. 

Małuszyńska E., Mazur G. (red.), Unia Europejska 2014+, 

Warszawa 2015. 

Cini M. (red.), Unia Europejska. Organizacja i 

funkcjonowanie, Warszawa 2007. 

Halecki O., Historia Europy - jej granice i podziały, Lublin 

2000; 

Pomian K., Europa i jej narody, Gdańsk 2009. 

Skrzypek A., Historia społeczna Europy XIX i XX wieku, 

Poznań 2009.  

Janicka D., Historia społeczna i polityczna Europy, Toruń 

2007. 

Wegs J. R., Ladrech R., Europa po 1945 roku. Zarys historii, 

Warszawa 2008. 

Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Wydanie 2, 

Toruń 2011. 

Nugent N., Unia Europejska. Władza i Polityka, Kraków 2012. 

Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2007. 

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

2011. 



 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Bokajło W., Dziubka K., Unia Europejska. Leksykon 

integracji, Wrocław 2000.  

Kawecka – Wyrzykowska E., Synowiec E. (red.), Unia 

Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, Warszawa 

2001.  

Ruszkowski J., Górnicz E., Żurek M., Leksykon integracji 

europejskiej, Warszawa 2004. 

Kłoczowski J., Europa. Chrześcijańskie korzenie, Warszawa 

2004. 

Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005. 

Urban T., Utracone ojczyzny: wypędzenia Niemców i Polaków 

w XX wieku, Warszawa 2007 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Definiuje periodyzację dziejów Europy. 

W_02 
Identyfikuje zachodzące w Europie procesy integracji w wymiarze 

politycznym, gospodarczym i społecznym. 

W_03 Rozróżnia systemy polityczne i administracyjne w Europie. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Klasyfikuje i porządkuje wiedzę na temat historii współczesnej Europy. 

U_02 

Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu integracji europejskiej do analizowania, 

komentowania i interpretowania procesów i zjawisk politycznych, 

gospodarczych i społecznych zachodzących w UE i jej relacjach z otoczeniem 

zewnętrznym. 

U_03 

Potrafi  prawidłowo ocenić  przebieg  wybranych  procesów politycznych i 

gospodarczych w Europie, rozumie ich istotę i dostrzega ich  przyczyny,  efekty  

i  znaczenie  oraz  wewnętrzne  i zewnętrzne uwarunkowania. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Pracuje w zespole i potrafi nim kierować. 

K_02 Zachowuje otwartość na wielokulturowość europejską i ją akceptuje. 

K_03 
Dyskutuje i zachowuje otwartość na inne oceny zjawisk i procesów 

zachodzących w Europie. 

K_04  

 

  



 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 20 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
24 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 40 



 

 

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 Instytucje i organizacje gospodarcze świata 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć z/o 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Międzynarodowe stosunki ekonomiczne 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Historyczna ewolucja instytucji gospodarczych na świecie 

System finsnsowo-gospodarczy po II WŚ 

Bank Światowy 

MIędzynarodowy Fundusz Walutowy 

Światowa Organizacja Handlu 

Regionalne instytucje gospodarcze (NAFTA, ASEAN, etc.) 

Unia Europejska  

Międzynarodowy system bankowy i fnansowy 

ONZ i jej agendy  

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

A. Oleksiuk, Miedzynarodowe rynki finansowe i centra 

światowych finansów. 

P. R> Krugman, Ekonomia międzynarodowa. Teoriai  

praktyka, Warszawa 2018. 

A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, Warszawa 

2017. 

Globalizacja współcześnie. Komponenty i cechy 

charakterystyczne, pod red. R. Malika, A. Janowskiej, R. 

Wośka, Warszawa 2018. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Zjawiska i procesy w globalnej gospodarce, pod red. T. 

Sporka, A. Czech. 

Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu 

gospodarczego, pod red. W. Miemca, K. Sawicka, Warszawa 

2014.  

Bieżące informacje dotyczace funckjonowania instytucji 

gospodarczych na świecie. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Ma zaawansowana wiedze z zakresu działania i funkcjonowania instytycji 

gospodarczych świata. 

W_02 Zna i definiuje światowe instytucje gospodarcze. 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Analizuje działalnośc międzynarodowych instytucji gospodarczych i 

finansowych. 

U_02 
Posiada umiejętnośc prognozowania wydarzeń w międzynarodowym 

środowisku 

U_03 
Potrafi właściwie określić rodzaje procesów dynamicznych w gospodarce 

 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Zna ograniczenia własnej wiedzy z zakresu metod analizy i prognozy 

koniunktury gospodarczej oraz jest świadomy konieczności dalszego 

kształcenia się 

K_02 

Zna ograniczenia własnej wiedzy z zakresu metod analizy i prognozy 

koniunktury gospodarczej oraz jest świadomy konieczności dalszego 

kształcenia się 

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 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 Kryzysy gospodarcze i finansowe w świecie w XX i XXI w. 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć E 

Liczba punktów ECTS 6 

Specjalność Międzynarodowe stosunki ekonomiczne 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Kryzys finansowy - wprowadzenie 

Zjawiska kryzysowe na rynku finansowym  

Kryzys finansowy a kryzys gospodarczy 

Typologia kryzysów  gospodarczych i finansowych 

Globalny kryzys finansowy -uwarunkowania, przyczyny i 

przebieg  

Przyczyny i symptomy globalnego kryzysu finansowego 

Przebieg międzynarodowego kryzysu finansowego 

Skutki międzynarodowego kryzysu finansowego  

Skoordynowane działania na rzecz ustabilizowania globalnego 

systemu finansowego 

Działalność i historia agencji ratingowych 

Agencje ratingowe i ich znaczenie w okresie kryzysu 

finansowego 

Case studies: Niemiecka hiperinflacja (1918-24); Czarny 

Wtorek (1929); Kryzys nafotwy (1973); Czarny poniedziałek 

(1987); Kryzys meksykańskiego peso (1994); Rosyjski kryzys 

finansowy (1998); Argentyński kryzys gospodarczy (1999); 

Światowy kryzys finansowy, upadek banku Lehman Brothers 

(2007/2008) 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Błach J., Gorczyńska M., Mitręga-Niestrój K., Oddziaływanie 

globalnego kryzysu finansowego, Warszawa 2012. 

Garczarczyk J., Rynek usług finansowych a koniunktura 

gospodarcza, Warszawa 2009. 

Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. nauk. E. 

Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides Wydawnictwo Oficyna 

Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004. 

Lorenzi J.-H. , Świat przemocy: gospodarka światowa 2016-

2030,  Warszawa 2018. 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. nauk. J. 

Rymarczyk, Warszawa 2010. 

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

Katowice 2012. 

Misztal P., Zmiany kursu walutowego i dynamika cen w 

krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, 

Warszawa 2010. 

Oleksiuk A., Międzynarodowe rynki finansowe i centra 

światowych finansów, Warszawa 2017. 

Oziewicz E., Michałowski T., Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze, Warszawa 2013. 

 



 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Bieżące informacje medialne na temat sytuacji gospodarczej w 

świecie (prasa, internet, telewizja) 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Potrafi scharakteryzować metody  analiz koniunktury gospodarczej oraz 

badania rynków zagranicznych oraz zna podstawowe teorie cykli 

koniunkturalnych. 

W_02 
Zna zależności między rynkami towarów i usług oraz głównymi instytucjami 

istniejącymi w gospodarce rynkowej o zasięgu krajowym i międzynarodowym 

W_03 

Potrafi scharakteryzować metody i narzędzia pozyskiwania danych o 

charakterze ilościowym i jakościowym służących analizie obecnego stanu i 

prognozy koniunktury 

gospodarczej 

 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi gromadzić i selekcjonować dane ilościowe i jakościowe 

wykorzystywane do analiz i prognoz koniunktury gospodarczej. 

U_02 

Potrafi na podstawie danych statystycznych i za pomocą podstawowych metod 

prognozować zmiany koniunkturalne w gospodarce światowej 

 

U_03 Potrafi właściwie określić rodzaje procesów dynamicznych w gospodarce 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Zna ograniczenia własnej wiedzy z zakresu metod analizy i prognozy 

koniunktury gospodarczej oraz jest świadomy konieczności dalszego 

kształcenia się 

 

K_02 

Potrafi uzupełniać i pogłębiać zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie metod 

umożliwiających prognozę zaistnienia międzynarodowych kryzysów 

finansowych 

 

  



 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 14 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
32 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 50 



 

 

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 Metodologia badań politologicznych (proseminarium) 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć z/o 

Liczba punktów ECTS 5 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Metodologia nauk społecznych a proces badawczy w naukach 

politycznych. 

Specyfika badawcza nauk politycznych i jej przedmiotu badań 

na tle nauk społecznych, humanistycznych i przyrodniczych. 

Podstawowe elementy planu projektu badawczego.  

Formułowanie problemu i problematyki badawczej; dobór 

hipotez, formułowanie celów pracy i założeń wyjściowych. 

Badania politologiczne a funkcje nauk politycznych: opis, 

wyjaśnianie, prognostyka, eksperctwo. 

Podstawowe rodzaje badań: metody ilościowe i jakościowe; 

triangulacja.  

Omówienie najważniejszych metod badawczych w naukach 

politycznych: sysemowej, decyzyjnej, behawioralnych, 

komparatystycznej, analizy dyskursu. 

Adekwatność metod badawczych w odniesieniu do badanego 

problemu. 

Metody badawcze a teorie politologiczne. 

Metody researchu badawczego ze szczególnym naciskiem na 

twórcze wykorzystanie zasobów Internetu, w tym baz danych. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 

2005. 

Chodubski A.,  Wstęp do badań  

politologicznych,Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 

Gdańsk 2004. 

Krauz-Mozer B., Teorie politykiZałożenia metodologiczne, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. 

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2007. 

Shively W.Ph., Sztuka prowadzenia badań politycznych, Zysk 

i S-ka, Poznań 2001. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Klementewicz T., Teoria  polityki  w  praktyce badawczej, [w:]  

T.  Klementewicz   (red.) „Studia Politologiczne 2004, vol.8. 

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

politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2006. 

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. 

 

 

  



 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Zna metody badawcze w naukach społecznych i politycznych. 

W_02 Rozróżnia opis od wyjaśniania. 

W_03 
Jest świadomy dylematów metodologicznych w naukach polityczych oraz 

potrafi scharakteryzować ich specyfikę badawczą. 

W_04 Identyfikuje relacje pomiędzy metodami i teoriami politologicznymi. 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi skonstruować problematykę badawczą: sformułować problem 

badawczy, hipotezę, założenia wyjściowe. 

U_02 
Potrafi dobrać adekwatną metodę do przedmiotu badań oraz efektywnie 

wyszukiwać informacjw metodami tradycyjnymi i w Internecie. 

U_03 
Potrafi wyprowadzić wnioski na podstawie przyjętych założeń i 

sformułowanych twierdzeń. 

U_04 Potrafi przygotowac prace badawczą adekawtną 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Wykazuje kreatywność w formułowaniu i rozwiazywaniu problemu 

badawczego. 

K_02 Potrafi uczestniczyć w dyskusji grupowej. 

K_03 
Zachowuje sceptycyzm, krytycyzm przejawiający się w otwartości na różne 

możliwości rozwiązania danego problemu. 

K_04 
Dostrzega społeczną odpowiedzialność badań  politologicznych oraz wyzwań 

etycznych związanych z tymi badaniami. 

 

 

 

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  

 
20 

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 Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć E 

Liczba punktów ECTS 5 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Pojecie międzynarodowego prawa praw człowieka  i  jego 

ewolucja  

Prawa człowieka  zawarte w Światowej Konstytucji Praw 

człowieka  

Prawa człowieka  podstawowe wolności osób szczególne 

podatnych na    wyzysk i dyskryminacje  

Kontrola przeszczekania praw I wolności przez organy 

Narodów Zjednoczonych  

Prawa solidarności międzyludzkiej 

Opieka dyplomatyczna jako narzędzie ochrony praw 

człowieka 

Znaczenie organizacji pozarzadowych w międzynarodowej 

ochronie praw człowieka 

Regionalne systemy praw człowieka 

Terroryzm a antyterroryzm a prawa człowieka  

Prawa człowieka a polityka zagraniczna 

Wykaz 

literatury podstawowej 

L.T. Astranowicz, Miedzynarodowe systemy ochrony i 

wolnosci czlowieka.-Olsztyn, 2009. 

Prawa i wolnosci II i III generacji – Torun, 2009 

Prawa czlowieka: wybrane zagadnienia i problemy, Warszawa, 

2010 

R. Kuzniar. Prawa czlowieka:  Instytucje. Stosunki 

miedzynarodowe.-Warszawa ,2010. 

H. Bajorek–Ziaja. Skarga do Europejskiego Trybunalu Praw 

Czlowieka oraz skarga do Trybunalu Sprawiedliwosci  Unii 

Europejskiej – Warszawa, 2008 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Konstytucja i  ochrona praw czlowieka i podstawowych 

wolnosci. Komentarz. T.I-II- Warszawa, 2010-2011. 

Leksykon ochrony praw czlowieka : 100 podsrawowych 

pojec.- Warszawa,2010 

Wolnosci i prawa jednostki w Konstytucji RP: Idea   i zasady 

przywodnie konstytucyjnej regulacji wolnosci praw jednostki  

w RP.- Warszawa, 2010 

 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Ma podstawowa wiedze w zakresie teorii,definicji i pojec w dziedzinie 

miedzynarodowego prawa praw czlowieka i jego ewolucji 

W_02 

Posiada umiejętność krytycznej oceny aktywności mięrzyrządowych instytucji 

i organizacji gospodarczych we współczesnych miedzynarodowych 

stosunkach ekonomicznych. 

W_03 
Charakteryzuje strukturę regionalnych systemow ochrony i poszczegolnech 

panstw. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

W podstawowym  zakresie potrafi rozpoznac stanowisko  oraz spory , ktore 

toczone pomiedzy  przedstawicielami klasycznych i wspolczesnych  teorii w 

dziedzinie ochrony praw czlowieka 

U_02 
Potrafi scharakteryzować współczesne działanie pozarządowych organizacji 

działających na rzeczpromocji miedzynarodowego ładu praw czlowieka. 

U_03 

Posiada umietnosc syntezy wiedzy o systemach ochrony praw czlowieka i 

organizacji miedzynarodowych z konkretnymi wspolczesnymi wyzwaniami z 

zakresu naruszenia praw czlowieka. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma swiadomosc wystepowania zagrozen naruszenia praw czlowieka i ich 

przejawy jako  predmiotu zaintersowania politycznego 

K_02 

Idetyfikuje problemy naruszenia praw czlowieka wystepujace w 

poszczegulnych krajach i  w srodowisku miedzynarodowym , co umozliwi w 

podstawowym zakresie prognozowanie ich rozwiazania 

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 22 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
24 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 44 



 

 

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 Międzynarodowa ochrona środowiska 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć z/o 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Rola środowiska w procesach społeczno-gospodarczych. 

Uwarunkowania zasobowe.  

Środowisko i  jego ochrona jako przedmiot badań różnych 

dyscyplin nauki 

Istota i przyczyny sprawcze współczesnego procesu 

globalizacji. Globalne problemy ekologiczne. Globalizacja 

jako czynnik kształtujący zagrożenia ekologiczne na Ziemi 

Pojęcie i istota międzynarodowej ochrony środowiska 

Zakres i formy międzynarodowej ochrony środowiska 

Uwarunkowania międzynarodowej ochrony środowiska 

Współpraca bilateralna, w  tym transgraniczna, w  

rozwiązywaniu problemów środowiskowych 

Porozumienia multilateralne w  rozwiązywaniu problemów 

ekologicznych 

Współpraca w zakresie organizmów modyfikowanych 

genetycznie (GMO) 

Konwencje i protokoły międzynarodowe w rozwiązywaniu 

globalnych problemów ekologicznych 

Problemy związane z katastrofami ekologicznymi 

Organizacja Narodów Zjednoczonych w międzynarodowej 

ochronie środowiska 

Organizacje i  instytucje międzynarodowe o  charakterze 

publicznym w międzynarodowej ochronie środowiska 

Rola organizacji pozarządowych w międzynarodowej ochronie 

środowiska 

Rola global governance w  międzynarodowej ochronie 

środowiska i kształtowaniu globalnego ładu zrównoważonego 

Instrumenty międzynarodowej polityki ochrony środowiska 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Becla A., Czaja St., Poskrobko T., Międzynarodowa ochrona 

środowiska, Wrocław 2014, wyd. Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu 

Rakoczy B., Wierzbowski B, Prawo ochrony środowiska. 

Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015, wyd. Wolters 

Kluwer 

Górski M. (red. nauk.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 

2014, wyd. Wolters Kluwer. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Kenig-Witkowska M.M., Międzynarodowe prawo środowiska. 

Wybrane zagadnienia systemowe, Warszawa 2011, wyd. 

Wolters Kluwer 

 

 



 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Ma podstawową wiedzę z zakresu (prawa) międzynarodowej ochrony 

środowiska, jej znaczenia dla UE i Polski, umiejscowienia w obrębie 

obszarów i dziedzin nauk społecznych i prawnych oraz występujących relacji 

między państwami w związku z ta ochroną 

W_02 

Objaśnia podstawowe normy i reguły organizujące struktury oraz instytucje 

międzynarodowej ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem UE 

oraz Polski. 

W_03 
Definiuje podstawowe pojęcia i regulacje z zakresu międzynarodowej 

ochrony środowiska odnoszące się do relacji międzynarodowych 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi stosować podstawową wiedzę teoretyczną do analizy konkretnych 

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

zachodzących w obrębie (prawa)  międzynarodowej ochrony środowiska, w 

tym sporów / konfliktów między państwami oraz innymi podmiotami prawa 

UE na tle tej ochrony 

U_02 

Posiada umiejętność analizowania aktów prawnych właściwych 

(reprezentatywnych) dla prawa międzynarodowej ochrony środowiska 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 międzynarodowej 

ochrony środowiska 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma świadomość znaczenia i poziomu swojej wiedzy z zakresu 

międzynarodowej ochrony środowiska 

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 międzynarodowa ochrona środowiska (w tym prawa człowieka – 

prawo do życia w czystym środowisku naturalnym). 

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 14 

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 Międzynarodowa polityka społeczna 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć z/o 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Polityka społeczna i międzynarodowa polityka społeczna-

wprowadzenie. 

Modele międzynarodowej polityki społecznej. 

Międzynarodowa polityka społeczna w aspekcie 

doktrynalnym. 

Polityka społeczna w zapisie międzynarodowych aktów 

prawnych. 

Podmioty międzynarodowej polityki społecznej. 

Charakterystyka wybranych modeli polityki społecznej. 

Standardy i formy współpracy w międzynarodowe polityce 

społecznej. 

Strategie w międzynarodowej polityce społecznej . 

Rodzaje i formy aktywnej międzynarodowej polityki 

społecznej. 

Rynek pracy w Unii Europejskiej (zakładanie działalności 

gospodarczej w UE) . 

Patologie społeczne w międzynarodowej polityce społecznej. 

Kwestia nierówności społecznych w międzynarodowej 

polityce społecznej. 

Dialog społeczny w kontekście tzw. społeczeństwa 

gospodarczego. 

Międzynarodowa polityka społeczna wobec procesów 

migracyjnych. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

J. Auleytner, Polityka społeczna w Polsce i na świecie, 

Warszawa 2012. 

M. Lavalette, A. Pratt, Polityka społeczna. Teorie, pojęcia, 

problemy, Warszawa 2010. 

M. Skinder, Polityka społeczna. Wybrane aspekty, Bydgoszcz 

2009. 

D. Kopiński, Pomoc rozwojowa, Warszawa 2011. 

J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. 

Bilans i perspektywy, Warszawa 2006. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

R. Gabryszek, D. Magierka, Europejska polityka socjalna, 

Warszawa 2011. 

F. Benoit-Rohmer, H. Heinrich Klebes, Prawo Europy. W 

stronę europejskiej przestrzeni prawnej, Warszawa 2005. 

E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe. 

Założenia, cele, działalność, Warszawa 2011 

W. Lizak, A,.M. Solarz(red.), Ochrona zdrowia w stosunkach 

międzynarodowych. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2013. 

G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna. 

Podręcznik akademicki, Warszawa 2013. 

 

  



 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Ma pogłębiona więdzę nt. podmiotów międzynarodowje polityki społecznej 

W_02 
Zna i rozróznia zjawiska zachodzące w sferze międzynarodowej polityki 

społecznej 

W_03 
Objaśnia w sposób zaawansowany problemy i wyzwania współczesnej 

polityki społecznej 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska (kulturowe, 

polityczne, prawne, ekonomiczne) występujące w obrębie współczesnych 

stosunków globalnych 

U_02 
Potrafi analizować podstawowe problemy ekonomiczne w odniesieniu do 

międzynarodowej polityki społecznej 

U_03 
Potrafi analizować podstawowe problemy ekonomiczne w zakresie 

międzynarodowej polityki społecznej i stosunków międzynarodowych 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Potrafi kompetentnie i kompleksowo wypowiadać się w kwestiach ważnych 

spraw polityczno-gospodarczych współczesnego świata 

K_02 

Umiejętnie odwołuje się do wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu i 

wyjaśniania różnych aspektów polityki międzynarodowej w odniesnieu do 

problematyki społecznej 

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 14 

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 Międzynarodowe prawo handlowe 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć E 

Liczba punktów ECTS 5 

Specjalność Międzynarodowe stosunki ekonomiczne 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Pojęcie międzynarodowego prawa handlowego; Przegląd 

źródeł międzynarodowego prawa handlowego. 

Podstawowe zagadnienia związane z zawieraniem umów w 

obrocie międzynarodowym 

Podmioty występujące w obrocie międzynarodowym: 

Ogólna problematyka transakcji międzynarodowych 

Podstawowe umowy handlu zagranicznego - przykłady 

Sposoby zawierania umów międzynarodowych, w tym według 

Konwencji Wiedeńskiej 

Giełdy towarowe i międzynarodowa sprzedaż towarów. 

Operacja rozliczeniowe i zabezpieczające w obrocie 

międzynarodowym 

Rozstrzyganie sporów wynikających z transakcji 

międzynarodowych; arbitraż międzynarodowy 

Wykaz 

literatury podstawowej 

red. nauk M. Pazdan, Międzynarodowe prawo handlowe – 

najnowsze wydanie 

W. Popiołek (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 9. 

Międzynarodowe prawo handlowe, Warszawa październik 

2013 i następne 

A. Szumański, P. Nowaczyk, M. Szymańska, Regulamin 

Arbitrażowy UNCITRAL. Komentarz, Warszawa 2011 

W. Budzyński, Umowy w handlu krajowym i zagranicznym, 

Warszawa 2012 

A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2017 i następne 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

R. Goode, H. Kronke, E. McKendrick, J. Wool: Transnational 

Commercial Law. International Instruments and commentary, 

Oxford 2004 

B. Fuchs, Lex mercatoria w międzynarodowym obrocie 

handlowym, Kraków 2000 

Izabela Heropolitańska, Weksel w obrocie,gospodarczym, 

Warszawa 2015 

Jarosław Hermanowski, Handel Zagraniczny. Poradnik. 

Zielona Góra 2010 

J.Hermanowski, D.J. Jastrzębski, Umowy sprzedaży i dostawy 

w obrocie międzynarodowym, 1999, Warszawa 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Zna w stopniu pogłębionym narzędzia, metody i techniki pozyskiwania 

danych oraz rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu 

międzynarodowego prawa handlowego. 

W_02 

Zna i rozumie metody analizy i interpretacji dokumentów publikowanych 

przez instytucje międzynarodowe, w tym unijne, i krajowe, a także dokumenty 

dotyczące przedsiębiorstw. 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analizuje  instytucje międzynarodowego prawa handlowego 

U_02 
Odszukuje i analizuje akty prawa międzynarodowego oraz akty prawa 

krajowego 

U_03 

Potrafi, z wykorzystaniem różnych źródeł i technik, pozyskiwać, 

selekcjonować i krytycznie analizować informacje potrzebne dla rozwiązania 

problemów z zakresu międzynarodowego prawa handlowego 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Jest przygotowany do wykonywania zadań profesjonalnych wymagających 

kompetencji w zakresie międzynarodowego prawa handlowego 

K_02 

Jest przygotowany do współpracy i przyjmowania różnych ról w ramach 

zespołów ludzkich, aktywnie współdziała z innymi na rzecz osiągnięcia 

wspólnie określonego celu; rozumie dynamikę i podstawowe mechanizmy 

zarządzania procesem pracy grupowej 

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 14 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
38 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 48 



 

 

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 rynki finansowe i transakcje gospodarcze 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć E 

Liczba punktów ECTS 5 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

ęzyk wykładowy Język polski 

Treści programowe 

Organizacja międzynarodowa jako podmiot stosunków 

międzynarodowych. 

Światowa Organizacja Handlu. 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy i jego w rozwiązywaniu 

problemów gospodarczych. 

Bank Światowy jako instytucja globalna charakterze 

finansowym. 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - finansowania dla 

krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 

Europejski Bank Inwestycyjny jako agencja wyspecjalizowana 

Wspólnot Europejskich. 

Organizacja Wspólpracy Gospodarczej i Rozwoju - geneza, 

mechanizm funkcjonowania, stuktura, działalność. 

Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu procesie 

inetgracji gospodarczej na kontynencie 

amerykańskim (NAFTA) 

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej - 

geneza i przesłanki utworzenia, 

działalność. 

Od Europejskiej Wspólnoty Wegla i Stali do Unii 

Gospodarczej - etapy rozwoju, ewolucja, zmiany 

traktatowe, stan obecny. 

Wyspecjalizowane agnedy ONZ działające w sferze 

gospodarczej. 

Zaangażowanie Eropejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i 

Międzynarodowego Funduszu 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe we 

współczesnym świecie, Warszawa 2006. 

Czubik P. , Kuźniak B., Organizacje międzynarodowe, 

Warszawa 2002. 

Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota, 

mechanizmy działania, zasięg, T. Łoś-Nowak (red.), Wrocław 

1999 (lub późn. wydania).Azja-Pacyfik. Obraz gospodarczy 

regionu, B. Drelich-Skulska (red.), Wrocław 2007. 

Chrzanowski, NAFTA - nowe "wyzwanie amerykańskie", 

Szczecin 2005. 

Nawrot K., Determinanty rozwoju gospodarczego państw 

ASEAN, Warszawa 2008. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość?, B. 

Drelich-Skulska (red.), Wrocław 2009. 

Oziewicz, Dylematy rozwoju gospodarczego krajów Azji 

Południowo-Wschodniej na tle procesów globalizacyjnych, 

Gdańsk 2007. 

Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne, J. Rymarczyk. M. 

Wróblewski (red.), Wrocław 2006. 

Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce 

światowej, K. Żukrowska (red.), SGH,Warszawa 2007. 

Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, M. Gawrycki 

(red.), Warszawa 2007. 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Ma pogłębioną wiedzę o specyficznych, gospodarczych, miedzyrządowych 

strukturach w obrębie stosunków miedzynarodowych. 

W_02 
Rozróżnia złożone zależności gospodarcze widoczne w obrębie 

międzyanrodowych organizacji gospodarczych 

W_03 
Kompleksowo objaśnia procesy i pojęcia ekonomiczne  typowe dla 

miedzynarodowych instycuji i organizacji gospodarczych. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi stosować kompleksową wiedzę teoretyczną do analizy procesów i 

zjawisk ekonomicznych zachodzących w obrębie instytucji iorganizacji 

gospodarczych świata. 

U_02 Potrafi kompleksowo analizować problemy związane z funkcjonowaniem 

U_03 

Na podstawie pogłębionej diagnozy stanu środowiska międzynarodowego 

potrafi wskazać wielowymiarowe trendy rozwojowe w funkcjonowaniu 

międzyanrodowych organizacji gospodarczych 

U_04 

Posiada zaawansowaną umiejętność́ przygotowania rozbudowanych 

wystąpień́ ustnych na temat zagadnień́ z zakresu funkcjonowania 

międzynarodowych organizacji gospodarczych 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Potrafi kompetentnie i kompleksowo wypowiadać się w kwestiach ważnych 

spraw gospodarczych współczesnego świata. 

K_02 

Odznacza się obiektywną i nie-emocjonalną refleksyjnością przy ocenie 

aktywności międzyrządowych organizacji gospodarczych we współczesnych 

międzynarodowych stosunkach ekonomicznych. 

K_03 
Potrafi oceniać zachowania ekonomiczne za pomocą wiedzy naukowej oraz 

wykazuje się przy tym postawą realistyczną i krytyczną. 

K_04  

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 20 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 50 



 

 

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 Militarne strefy wpływów na świecie 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć E 

Liczba punktów ECTS 5 

Specjalność Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Historyczne uwarunkowania współczensych stref wpływów  

Europejskie militarne strefy wpływów i oddziaływanie. 

Amerykańska obecnośc wojskowa na świecie 

Rosyjska strefa wpływów i możliwości jej rozszerzenia  

Azja jako miejsce ścierania się militarnych interesów 

mocarstw 

Bliski Wschód i militarny podział stref wpływów  

Afryka jako przykład militarnej presji mocarstw  

Biegun Północny jako potencjalna oś sporu militarnego 

Wyzwania i zagrożenia dla militarnej aktywności na świecie 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojne, pod red. 

R. Zięby, Warszawa 2008.  

Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Wybrane 

problemy, pod red. E. Cziiomera, Kraków 2010.  

Bezpieczeństwo międzynarodowe, pod red. R. Zięby, 

Warszawa 2008.  

S. Koziej, R. Kuźniar, Polityka i siła, Warszawa 2005.  

K. Kubiak, Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na 

świecie, Warszawa 2005. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich, pod red. J. 

Gryza, Toruń 2008.  

E. Haliżak, Polityka i strategia Chin w kształtowaniu 

bezpieczeńśtwa, Warszawa 2007.  

Biezace informacje nt. sfery bezpieczeństwa 

międzynarodowego 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Ma poszerzoną wiedzę nt. współczesnych militarnych stref wpływów na 

świecie 

W_02 
Opisuje i analizuje współzależności pomiędzy strefami wpływów w aspekcie 

militarnym 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Posiada zaawansowane umiejętności analityczne w odniesieniu do sfery 

bezpieczeństwa 

U_02 
Potrafi stosować więdzę teoretyczną w odniesieniu do procesów zachodzących 

w obrębie sfery bezpieczeństwa 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ma świadomość posiadanej wiedzy i jej praktycznego zastosowania 

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 14 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
38 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 48 



 

 

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 Moduł: Wykład monograficzny 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok I-II, semestr I-III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład 

Forma zaliczenia zajęć z/o x3 

Liczba punktów ECTS 12 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Uzależnione od tematów zaproponowanych przez 

prowadzących poszczególne konwersatoria. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Uzależnione od tematów zaproponowanych przez 

prowadzących poszczególne konwersatoria. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Uzależnione od tematów zaproponowanych przez 

prowadzących poszczególne konwersatoria. 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Charakteryzuje i identyfikuje podstawowe problemy, znajdujące się w 

obszarze zainteresowania badaczy nauk społecznych oraz rozpoznaje relacje 

pomiędzy nimi, a stosunkami międzynarodowym 

W_02 

Rozpoznaje i wskazuje rozmaite relacje pomiędzy różnymi strukturami i 

instytucjami politycznymi, społecznymi i kulturowymi oraz identyfikuje 

najważniejsze przyczyny i skutki wzajemnych powiązań 

W_03 

Przedstawia i podejmuje próby wyjaśnienia norm i reguł organizujących 

struktury polityczne i społeczne, które w przedmiocie swego zainteresowania 

umieszczają stosunki międzynarodowe 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Analizuje i ocenia w formie pisemnej najważniejsze problemy życia społeczno-

politycznego, które mają powiązanie ze stosunkami międzynarodowymi 

U_02 
Analizuje i ocenia w formie ustnej najważniejsze problemy życia społeczno-

politycznego, które mają powiązanie ze stosunkami międzynarodowymi 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Uzupełniając samodzielnie wiedzę dąży do podtrzymania wewnętrznego 

przekonania o istotności problematyki stosunków międzynarodowych w 

rozwoju nauki o polityce. 

K_02  

K_03  

K_04  



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
90 

Udział w konsultacjach 12 

Zaliczenie zajęć 42 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
60 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 60 



 

 

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 Niemilitarny wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć z/o 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Bezpieczeńśtwo militarne i niemielitarne - typologia. 

Migracje jako element zagrożenia.  

Klęski żywiołowe i działania natury a bezpieczeństwo (susza, 

powodzie, tornada, etc.).  

Głód i dostęp do wody jako jedno z największych wyzwań 

bezpieczeństwa międzyarodowego.  

Organizacje międzynarodowe a bezpieczeństwo niemilitarne 

świata.  

NGO's i międzynarodowea opinia publiczna jako podmiot 

nemilitarnego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego.  

Bezpieczeństwo w czasach nowych mediów i Internetu.  

Cyberprzestępczość.  

Wywiad ekonomiczny i technologiczny.  

Patologie społeczne a bezpieczeńśtwo międzynarodowe 

(handel ludźmi, narkotykami. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

M. Madej, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw 

obszaru transatlantyckiego, Warszawa 2007. 

R. Kuźniar (et.al), Bezpieczeństwo międzynarodowe, 

Warszawa 2012. 

M. Łakomy, Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i 

współpracy państw, Katowice 2015. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Bieżące informacje i opracowania nt. niemlitarnych aspektów 

bezpieczeńśtwa międzynarodowego. Raporty organizacji 

międzynarodowych oraz NGO's. 

 

  



 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Ma pogłębioną więdze nt. niemielitarnego bezpieczeńśtwa świata 

W_02 
Definiuje i analizuje procesy zachodzące w sferze niemilitarnej 

bezpieczeństwa 

W_03 
Ma rozszerzoną wiedzę nt. systemu współzależności niemilitarnego 

środowiska bezpieczeńśtwa 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analizuje przyczyny i skutki współczesnych zagrożeń niemilitarnych 

U_02 
Posiada umiejętność prognozowania możliwych scenariuszy rozowju sytuacji 

z zakresu niemilitarnych zagrożen bezpieczeństwa w sferze międzynarodowej 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma świadomość roli i miejsca czynników niemilitarnych w międzynarodowym 

środowisku bezpieczeństwa 

K_02 

Potrafi w sposób zorganizowany i pogłębiony poddawać refleksji 

współczesnego środowisko bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem 

aspektu pozamilitarnego. 

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  

 
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 Organizacja władzy regionalnej i lokalnej 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć z/o 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Regionalizm i samorząd 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Przesłanki powstania samorządu. Istota decentralizacji i 

dekoncentracji władzy publicznej. 

Istota samorządu terytorialnego i jego formy. Znaczenie 

zasady pomocniczości. 

Teorie samorządu. 

Klasyfikacje samorządu. 

Samorząd terytorialny a społeczeństwo obywatelskie. 

Publiczny charakter władzy lokalnej. Przedmiot i zakres 

władzy lokalnej. 

Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej. Samorząd 

terytorialny w okresie Polski Ludowej.  

Samorząd terytorialny w świetle Konstytucji RP. 

Lokalna demokracja bezpośrednia.  

Organizacja i zadania samorządu terytorialnego. 

Podstawy finansowania samorządu terytorialnego. 

Nadzór nad samorządem terytorialnym. 

Pojęcie i istota polityki regionalnej w Polsce. 

Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii 

Europejskiej. 

Samorząd terytorialny w państwie federalnym. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

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

terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2007. 

Demokracja lokalna w państwach Europy, pod red. I. 

Bokszczanina, A. Mirskiej, Warszawa 2014. 

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i 

działalności, Warszawa 2009. 

Polityka lokalna – właściwości, determinanty, podmioty, pod 

red. E. Ganowicz i L. Rubisza, Toruń 2008. 

Samorząd w Polsce - istota, formy, zadania, pod red. S. 

Wykrętowicza, Poznań 2012. 

 

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. 

Helnarska J. H., Ewolucja samorządu terytorialnego w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, Toruń 2012. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Potrafi scharakteryzować funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce 

w zależności od szczebla 

W_02 
Rozróżnia i potrafi streścić zakres komptencyjny poszczególnych szczebli 

samorządu terytorialnego w Polsce. 

W_03 
Potrafi charakteryzować różne modele funkcjonowania samorządu 

terytorialnego w Europie. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Umie analizować regulacje prawne i systemy normatywne określające 

funkcjonowanie samorządu w wymiarze krajowym i międzynarodowym. 

U_02 
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i 

praktycznego analizowania ustroju władzy lokalnej 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w pracy indywidualnej i w grupie. 

K_02 
Wykazuje się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów w pracy lub przy 

realizacji zadań zleconych. 

K_03 
Samodzielnie i konsekwentnie uzupełnia wiedzę oraz doskonali własne 

umiejętności 

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  

 
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 Polityka regionalna UE 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć E 

Liczba punktów ECTS 5 

Specjalność Regionalizm i samorząd 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Polityka regionalna Unii Europejskiej-podstawowe pojęcia. 

Historia i ewolucja wspólnej polityki regionalnej. 

Zasady polityki regionalnej. 

Regiony w Unii Europejskiej. 

Instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej. 

podmioty europejskiej polityki regionalnej. 

Polityka regionalna a polityka konkurencji. 

Współpraca transgraniczna regionów. 

Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na rozwój 

państw członkowskich. 

Polityka regionalna w Polsce do 2006 roku. 

Polityka regionalna w Polsce w latach 2007-2013. 

Polityka regionalna w Polsce po 2013 roku. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Brodecki Z.( red.), Regiony. Warszawa 2005. 

Głąbińska K.,Grewiński M., Europejska polityka regionalna. 

Warszawa 2003. 

Kania I., Europejska polityka regionalna a system polityki 

regionalnej w Polsce. Dąbrowa Górnicza 2010. 

Rudnicki M., Polityka regionalna Unii Europejskiej. 

Warszawa 2000. 

Barteczek A., Lorek A.,Rączaszka A.( red.), Polityka 

gospodarcza w Polsce i w Unii Europejskiej na poczatku XXI 

w. Katowice 2009. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Sługocki W., Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój 

polskich regionów-studium przypadków. Zielona Góra 2013. 

Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w 

państwach członkowskich. Warszawa 2002. 

Delis-Szeląg k.A., Polityka regionalna unii Europejskiej i 

perspektywy jej realizacji w Polsce.[ w:] Adamczyk A., 

Borkowski ( red.), Regionalizm, polityka regionalna i fundusze 

strukturalne w Unii Europejskiej. Warszawa 2005. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie pojęcia związane z polityką regionalną UE 

W_02 
Charakteryzuje główne kierunki polityki regionalnej UE w kontekście 

niwelowania różnic w rozwoju regionalnym 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analizuje procesy przemian w wybranych aspektach polityki regionalnej UE 

U_02 

Zna specyfikę regionów w poszczegolnych państwach UE i potrafi wskazać 

powiazania między nimi oraz scharakteryzować ogólną sytuacją ekonomiczną 

regionu, kraju, świata w kontekście ekonomicznym, społecznym i 

środowiskowym 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Akceptuje złożoność procesu i uwarunkowań rozwoju polityki regionalnej Unii 

w obrębie poszczególnych państw 

K_02 
Potrafi dokonać oceny polityki w kontekście jej efektów i formułować wnioski 

z przeprowadzonej dyskusji 

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 14 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
38 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 48 



 

 

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 gospodarcze UE 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć z/o 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Swobodny przepływ towarów – analiza orzecznictwa TS UE 

Swobodny przepływ pracowników – analiza orzecznictwa TS 

UE 

Swoboda przedsiębiorczości – analiza orzecznictwa TS UE 

Swoboda przepływu usług – analiza orzecznictwa TS UE 

Swoboda przepływu kapitału i płatności – analiza 

orzecznictwa TS UE 

Reguły konkurencji UE skierowane do przedsiębiorstw – 

analiza orzecznictwa TS UE 

Reguły konkurencji skierowane do państw – analiza 

orzecznictwa TS UE 

Okresy przejściowe dotyczące Polski ustanowione w Traktacie 

akcesyjnym 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla 

kierunków zarządzania i administracji, Jan Barcz, Maciej 

Górka, Anna Wyrozumska, Warszawa 2012, wydanie 3., 

wydawnictwo LexisNexis.  

Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z 

Lizbony, Artur Kuś (red.), Lublin 2010, wydawnictwo KUL. 

Prawo Unii Europejskiej, Jacek Barcik, Aleksandra 

Wentkowska, Warszawa 2014, wydawnictwo C.H.Beck 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Barcz J. (red.), Prawo gospodarcze UE, Warszawa 2011. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa gospodarczego UE, jego znaczenia 

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

społecznych i prawnych oraz występujących relacji między UE a państwami 

członkowskimi 

W_02 

Objaśnia podstawowe normy i reguły organizujące struktury oraz instytucje 

prawa gospodarczego UE odnośnie ekonomicznego funkcjonowania UE oraz 

państw członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. 

W_03 

Definiuje podstawowe pojęcia i regulacje z zakresu prawa gospodarczego UE 

odnoszące się do relacji międzynarodowych wewnątrz organizacji 

gospodarczej, jaką jest UE 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi stosować podstawową wiedzę teoretyczną do analizy konkretnych 

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

zachodzących w obrębie prawa gospodarczego UE, w tym sporów / konfliktów 

między państwami oraz innymi podmiotami prawa UE na tle relacji 

gospodarczych 

U_02 

Posiada umiejętność analizowania aktów prawnych właściwych 

(reprezentatywnych) dla prawa gospodarczego UE 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 prawa 

międzynarodowego publicznego z zakresu prawa gospodarczego UE 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma świadomość znaczenia i poziomu swojej wiedzy z zakresu prawa 

gospodarczego UE według prawa unijnego 

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 

(pracownik, pracodawca, przedsiębiorca, student, emeryt etc.) przyznaje prawo 

gospodarcze UE (przede wszystkim tzw. swobody jednolitego rynku 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 14 

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 
Problemy społeczno-gospodarcze krajów Bliskiego i 

Środkowego Wschodu 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć z/o 

Liczba punktów ECTS 2 

Specjalność Międzynarodowe stosunki ekonomiczne 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Ogólna charakterystyka krajów Bliskiego Wschodu 

Islam: wczoraj, dziś, jutro 

Konflikt izraelsko-palestyński na progu XXI wieku 

Arabska Wiosna – przyczyny i konsekwencje 

Analiza (wybranych przez studentów) państw – case study. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

G. Corm, Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-

2003, Warszawa 2003. 

J. Danecki, Podstawowe wiadomości o Islamie, Warszawa 

2007. 

M. Dziekan, I. Kończak (red.), Arabowie – Islam – Świat, Łódź 

2007. 

N.R. Keddie, Współczesny Iran. Źródła i konsekwencje 

rewolucji, Kraków 2007. 

A. Parzymies (red.), Islam a terroryzm, Warszawa 2003. 

P. Smoleński, Irak – piekło w raju, Warszawa 2004. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

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 
Wymienia problemy i wyzwania związane z rozwojem krajów Bliskiego i 

Środkowego Wschodu 

W_02 
Tłumaczy przyczyny i skutki procesów i wydarzeń społeczno-gospodarczych 

w krajach Bliskiego i Środkowego Wschodu 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Konstruuje potencjalne scenariusze wydarzeń w przestrzeni międzynarodowej, 

ze szczególnym uwzględnieniem krajów BiŚWsch. 

U_02 
Analizuje problemy związane z rozwojem wybranego kraju w oparciu o metody 

porównawcze 

U_03 
Ocenia stopień zaawansowania w realizaci projektów społecznych i 

gospodarczych w krajach rozwijających się 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskutując w grupie, zachowuje otwartą postawę na dyskurs wielokulturowy 

K_02 
Chętnie poszerza wiedzę na temat problemów społeczno-gospodarczych 

krajów peryferyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem państw BiŚWsch. 

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  

 
8 

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 Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć E 

Liczba punktów ECTS 5 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Wprowadzenie do prognozowania międzynarodowego.  

Zmienna i rozkład zmiennej. Korelacja a związek 

przyczynowo-skutkowy. 

Metody i techniki prognozowania międzynarodowego. 

Metody heurystyczne i zasady pracy w grupie. 

Nadmierna pewność siebie jako wyzwanie dla prognozowania. 

Wykorzystanie metod „big data” w prognozach 

międzynarodowych. 

Omówienie ważnych prognoz międzynarodowych.  

Zastosowanie teorii gier do prognozowania stosunków 

międzynarodowych. 

Heurystyki i błędy poznawcze. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Twórcze 

rozwiązywanie problemów, Warszawa 1990. 

Donskis L., Venclova T., Poszukiwanie optymizmu w epoce 

pesymizmu. Europa Wschodnia - przeczucia i prognozy, 

Wrocław - Wojnowice 2015. 

Kahneman D., Pułapki myślenia, Poznań 2011. 

Kleer J., Wierzbicki A.P., (red), Wyzwania przyszłości – 

szanse i zagrożenia, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” 

PAN, Warszawa 2010. 

Pietraś Z., Decydowanie polityczne, Warszawa 1998. 

Sadowski W., O decyzjach i prognozach, Łódź 1997. 

Sepkowski A., Człowiek a przyszłość, Toruń, 2005. 

Siciński A., Gzula J., Problemy metodologii prognozowania, 

Warszawa 1974. 

Siciński A., Rażniewski A., Studia z teorii i metodologii 

prognozowania społecznego, Warszawa 1976. 

Zeliaś A., Teoria prognozy, Warszawa, 1997. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Adam B., Czas, Warszawa 2010. 

Attali J., Krótka historia przyszłości, 2008 

Friedman G., Następna dekada. Gdzie byliśmy I dokąd 

zmierzamy, Warszawa 2011. 

Tinbergen J., O nowy ład międzynarodowy, Warszawa 1978; 

Toffler A., Toffler H., Wojna i antywojna, Poznań, 2006. 

Zacher L.W., Spór o globalizację: eseje o przyszłości świata, 

Warszawa 2003. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Potrafi scharakteryzować najważniejsze koncepcje teoretyczne stosunków 

międzynarodowych oraz ich ewolucję, co jest podstawą konstruowania 

prognoz. 

W_02 

Rozróżnia historyczne i bieżące wydarzenia na arenie międzynarodowej, 

rozumie znaczenie procesów gospodarczych, społecznych i ekologicznych i 

ich wzajemne kształtowanie 

W_03 

Wykorzystując wiedzę z zakresu metodologii prognozowania stosunków 

międzynarodowych i potrafi dokonywać prób tworzenia własnych prognoz z 

założeniem stopnia ich niepewności. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Umie wykorzystać wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu 

prognozowania do dokonywania samodzielnych, lub w grupie, symulacji 

prognostycznych. 

U_02 

Potrafi analizować bieżące wydarzenia z dziedziny stosunków 

międzynarodowych, samodzielnie interpretować możliwe scenariusze 

przyszłego rozwoju dynamiki relacji międzynarodowych. 

U_03 

Potrafi wyprowadzać wnioski z realizowanych samodzielnie lub w grupie 

analiz badawczych dotyczących złożonych aspektów rzeczywistości 

międzynarodowej, dotyczącej przyszłych rozwiązań problemów 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Efektywnie i twórczo potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując 

określone role. 

K_02 
Wykazuje kreatywność w ocenie możliwych skutków konkretnych wydarzeń z 

obszaru stosunków międzynarodowych. 

K_03 

Zna znaczenie i możliwości oddziaływania współczesnych uczestników 

stosunków międzynarodowych na kształtowanie rzeczywistości 

międzynarodowej. 

K_04  

 

  



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 22 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
22 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 44 



 

 

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 Regionalna polityka gospodarcza 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć E 

Liczba punktów ECTS 6 

Specjalność Regionalizm i samorząd 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Pojęcia  z  zakresu  regionalnej  i  lokalnej  polityki  

gospodarczej:  region,  jednostka  lokalna,  polityka  

regionalna(lokalna),  regionalna  i  lokalna  polityka  

gospodarcza,  rozwój  zrównoważony,  regionalizacja,  

regionalizm,  konkurencyjnośćregionalna, metropolizacja. 

Uwarunkowania historyczne polityki regionalnej.  

Analiza najważniejszych teorii i koncepcji 

rozwojuregionalnego  i  lokalnego.  

Cele  polityki  regionalnej.   

Współzależności  między  polityką  państwa  (w  skali  

makroekonomicznej  itworzenia  infrastruktury  

instytucjonalno  -  regulacyjnej)  a  polityką  regionalną.   

Podmioty  i  instytucje  zaangażowane  w  rozwójregionalny i 

lokalny. Polityka regionalna i lokalna w Polsce (wiek XX i 

początek XXI wieku).  

Polityka regionalna UE - geneza, ewolucja, cele i zasady.  

Fundusz Spójności.  

Wyzwania wspólczesnej regionalnej polityki gospodarczej. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

S. Pastuszka, Polityka regionalna UE - cele, narzędzia, efekty, 

Wyd. Difin, Warszawa 2012 

A. Paczoski, J. Kempa, Kształtowanie konkurencyjności 

regionalnej, w: Ekonomia i międzynarodowe stosunki 

gospodarcze (17),pod red. M. Klamut, Wyd. UE we 

Wrocławiu, Wrocław 2008. 

J. Ładysz, Polityka strukturalna Polski i UE, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008. 

Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, pod 

red. W. Kosiedowskiego, Wyd. UMK, Toruń 2001. 

Wybrane aspekty rozwoju regionalnego, pod red. R. Kisiela i 

M. Wojarskiej, Fundacja "Wspieranie i Promocja 

Przedsiębiorczośćna Warmii i Mazurach", Olsztyn 2013 

D. Rynio, Kształt nowej polityki regionalnej Polski w 

warunkach globalizacji i integracji, Wrocław 2013. 

P. Churski, Czynniki rozwoju regionalnego i polityki 

regionalnej w Polsce, UAM, Poznań 2008. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Wybrane aspekty rozwoju regionalnego, pod red. R. Kisiela i 

M. Wojarskiej, Fundacja Wspieranie Przedsiębiorczości na 

Warmii iMazurach", Olsztyn 2013. 

A. Paczoski, Czynniki określające konkurencyjność 

regionalną, w: Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju 

regionalnego, pod red. E. Janowicza, Wyd. WHSZ w Słupsku, 

Słupsk 2007. 

J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego 

rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu.pl 

WydawnictwaFachowe, Warszawa 2007. 

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Definiuje najważniejsze pojęcia związane z polityką regionalna i lokalną 

W_02 
Wymienia ogólne założenia dorobku badawczego obejmującego teorie 

ikoncpecje rozwoju regionalnego i lokalnego 

W_03 Wyjaśnia podstawy polityki regionej (polityk i spójności) UE 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi wytłumaczyć na czym polega istota działania samorządu terytorialnego 

oraz gospodarczych aspektów polityki regionalnej 

U_02 Porządkuje i poddaje krytyce priorytety rozwoju regionalnego i lokalnego 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Jest zdolny do aktywnego uczestniczenia w tworzeniu 

społeczeństwaobywatelskiego 

K_02 
Zachowuje krytycyzm w ocenie wyrażanych opinii o wariantach 

prowadzeniapolityki regionalnej i lokalnej. 

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 14 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
32 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 50 



 

 

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 Regiony i Euroregiony 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć z/o 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Regionalizm i samorząd 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Ujęcie teoretyczne region 

Typologia regionów 

Elementy teorii regionalizmu 

Zagadnienia dotyczące społeczeństwa wielokulturowego 

Pogranicze jako przedmiot badań politologicznych 

Współpraca regionalna, idee, formy 

Regiony transgraniczne Europy Zachodniej 

Historia Euroregionów w Polsce 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Bobrownicka Maria, Pogranicza w centrum Europy, Kraków 

2003 

Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. 

Perspektywa europejska, red. Ewa Małuszyńska, Poznań 2013 

Euroregiony: mosty do Europy bez granic, red. Włodzimierz 

Malendowski, Marian Szczepaniak, Warszawa 2000. 

Kosiedowski Wojciech, Regiony Europy Srodkowo-

Wschodniej w procesie integracji ze szczególnym 

uwzględnieniem wschodniego pogranicza Unii Europejskiej, 

Toruń 2008 

Malendowski Włodzimierz, Ratajczak Małgorzata, 

Euroregiony. Polski krok do integracji, Wrocław 2000 

Pogranicza. Księga jubileuszowa profesora Andrzeja 

Sadowskiego, red. Małgorzata Bieńkowska, Walter Żelazny, 

Białystok 2015 

Polskie pogranicza w procesie przemian, T. III, red. Zbigniew 

Kurcz, Wrocław 2014 

Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny, red. Krystyna 

Gomółka, Warszawa 2006 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

„Pogranicze. Polish Borderlands Studies;, Instytut Politologii 

Uniwersytety Opolskiego, ISSN 2353-3781, Tom 1 (2013) – 

Tom 5 (2017), Opole 

oraz bieżące wiadomości prasowe, telewizyjne oraz 

zamieszczane w serwisach internetowych dot. regionów i 

euroregionów. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Ma podstawową wiedzę dot. regionów i euroregionów w XXI wieku 

W_02 
Posiada wiedzę na temat sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej 

wybranego regionu w Europie 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi wybrać odpowiedni sposób publicznego zaprezentowania własnego 

stanowiska opartego o wnioski z przeprowadzonej wcześniej analizy 

U_02 

Wykorzystując ogólnodostępne materiały jest w stanie wyciągać wnioski na 

temat przyczyn i skutków procesów politycznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem kwestii dot. regionów i euroregionów. 

U_03 
Posiada umiejętność publicznego argumentowania, dyskutowania oraz 

recenzowania w oparciu o posiadaną wiedzę i kompetencje 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Jest świadomy potrzeby ciągłego doskonalenia retorycznych oraz z zakresu 

wystąpień publicznych 

K_02 
Akceptuje i docenia otwartość na argumenty przedstawiane w ramach 

żywiołowej dyskusji naukowej 

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 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 Rywalizacja wielkich centrów gospodarki światowej 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć E 

Liczba punktów ECTS 6 

Specjalność Międzynarodowe stosunki ekonomiczne 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Pojęcie gospodarki światowej. Kryteria i wskaźniki ocen oraz 

porównań gospodarek narodowych.  

Paradygmaty rywalizacji. Rywalizacja gospodarcza w ujęciu 

historycznym 

 Ameryka Północna ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki USA – silne i słabe strony w rywalizacji 

gospodarczej z resztą świata 

 Miejsce Europy w procesie rywalizacji gospodarczej z 

Azją i Ameryką (ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 

Unii Europejskiej, w tym gospodarki niemieckiej) 

 Azja – najszybciej rozwijające się centrum jutra. 

Czynniki warunkujące konkurencyjność gospodarek Chin i 

Indii jako przyszłych liderów gospodarki światowej 

Szanse gospodarek Rosji i Brazylii na to, by stać się ważnymi 

ośrodkami gospodarki światowej 

 Kryzysy lat 90-tych i ich specyfika. 

 Kryzysy w dobie globalizacji. 

 Bańka internetowa lat 1995-2001 oraz kryzys 

„dotcomów”. 

 Rola centrów gospodarczych świata a współczesny 

kryzys. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, Warszawa 

2014. 

 Chełpa S., Negocjacje w biznesie. Kluczowe 

zagadnienia, Wrocław 2000. 

 Ekonomia rynków międzynarodowych: wybrane 

problemy, E. Molendowski (red.), Kraków 2015. 

 Fisher R., Dochodząc do Tak: negocjowanie bez 

poddawania się,  Warszawa 2013.  

 Grabowski M., Rywalizacja czy integracja? Procesy i 

organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na 

przełomie XX i XXI wieku, Kraków 2015.  

 Integracja gospodarcza i handel. Rywalizacja i 

współpraca we współczesnym świecie, red. nauk. K. 

Budzowski, J.  Świerczyńska, Kraków 2012. 

 Lubowski A., Świat 2014. Czy Zachód musi 

przegrać?, Kraków 2013. 

 Międzynarodowe stosunki gospodarcze: nowe 

wyzwania współczesnej gospodarki światowej, red. T. Sporek, 

S. Talar, Katowice 2014. 

 Perspektywy i bariery rozwoju chińskiej gospodarki, 

red. nauk. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2016. 

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

2015. 



 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Rewizorski M., WTO i gospodarka światowa w dobie 

globalizacji, Koszalin 2011. 

 Sporek T. (red.), Pozycja wybranych krajów we 

współczesnej gospodarce światowej – diagnoza i perspektywy, 

Katowice 2010 (dostępna jako ibuk). 

 Sporek T., Gospodarka światowa w XXI wieku – 

kierunki przemian, Katowice 2015. 

 Sporek T. , Talar S. (red.), Problemy rozwojowe i 

powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym: 

wyniki wybranych badań , Katowice 2015. 

 Strahl D., Innowacyjność europejskiej przestrzeni 

regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego, Wrocław 

2010. 

 Ury W., Odchodząc od nie: negocjowanie od 

konfrontacji do kooperacji, Warszawa 2014. 

 Bieżące wiadomości prasowe, telewizyjne oraz 

zamieszczane w serwisach internetowych dot. 

międzynarodowych stosunków gospodarczych, ze 

szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 

międzynarodowego (w tym ekonomicznego). 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Zna i rozumie na poziomie rozszerzonym pojęcia i terminy dotyczące 

zagadnień rywalizacji gospodarczej i negocjacji ekonomicznych 

 

W_02 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu rywalizacji gospodarczej 

W_03  

W_04 
Posiada umiejętność analizy wydarzeń i procesów gospodarczych z 

uwzględnieniem przyczyn, przebiegu i możliwych skutków 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Na podstawie dostępnych danych jest w stanie przedstawić prognozę rozwoju 

wydarzeń i procesów gospodarczych w konkretnym państwie 

U_02 

Posiada umiejętność formułowania ocen, z wykorzystaniem wiedzy i 

posiadanych umiejętności analitycznych do diagnozy stanu rozwoju 

gospodarczego i społecznego 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Jest świadomy potrzeby ciągłego śledzenia informacji gospodarczych, 

doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy z zakresu rywalizacji 

gospodarczej w wymiarze stosunków międzynarodowych 

K_02 

Jest świadomy i przygotowany do wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności 

do rozwiązywania mogących zaistnieć w przyszłości problemów o charakterze 

interdyscyplinarnym w zakresie stosunków międzynarodowych 

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 18 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
30 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 48 



 

 

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 terytorialny w wybranych krajach Europy 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć z/o 

Liczba punktów ECTS 2 

Specjalność Regionalizm i samorząd 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

Administracja publiczna i jej rodzaje 

Modele ustrojowe państw europejskich – porównanie. 

Administracja w państwach federacyjnych i unitarnych - próba 

porównania 

Europejska Karta Samorządu Lokalnego 

Samorząd terytorialny w Niemczech – organizacja i 

funkcjonowanie 

Samorząd terytorialny w Austrii – organizacja i 

funkcjonowanie 

Samorząd terytorialny we Francji – organizacja i 

funkcjonowanie 

Samorząd terytorialny w Belgii – organizacja i 

funkcjonowanie 

Samorząd terytorialny w Holandii – organizacja i 

funkcjonowanie 

Samorząd terytorialny w Szwajcarii – organizacja i 

funkcjonowanie 

Samorząd terytorialny w Hiszpanii – organizacja i 

funkcjonowanie 

Samorząd terytorialny we Włoszech – organizacja i 

funkcjonowanie 

Samorząd terytorialny w Danii – organizacja i funkcjonowanie 

Samorząd terytorialny w Niemczech – organizacja i 

funkcjonowanie 

Samorząd terytorialny w Czechach – organizacja i 

funkcjonowanie 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Administracja publiczna, redakcja naukowa J. Hausner, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003. 

Dolnicki B., Modele samorządu terytorialnego w Europie i w 

Polsce, Katowice 1994. 

Guy Peters B., Administracja publiczna w systemie 

politycznym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 

1999. 

Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. 

Zagadnienia ogólne, Warszawa 1998. 

Rydlewski G., Polityka i administracja w rządach państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2006. 

Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. 

Gmina w państwach Europy Zachodniej, pod red. J. 

Jeżewskeigo, Wrocław 1999. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

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

terytorialnego, Toruń 2005 

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kraków 2003. 

Wojnicki J., Samorząd lokalny w Polsce i w Europie, Pułtusk 

2003. 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Potrafi charakteryzować różne modele funkcjonowania samorządu 

terytorialnego w Europie. 

W_02 
Potrafi wytłumaczyć różnice w organizacji i funkcjonowaniu europejskich 

państw unitarnych i federacyjnych 

W_03 
Rozróżnia i potrafi streścić zakres zadań poszczególnych szczebli samorządu 

terytorialnego w wybranych krajach europejskiej 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Umie analizować regulacje prawne i systemy normatywne określające 

funkcjonowanie samorządu w wymiarze krajowym i międzynarodowym. 

U_02 
Potrafi uporządkować i porównać różne modele samorządu terytorialnego w 

Europie 

U_03 
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i 

praktycznego analizowania ustroju władzy lokalnej 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w pracy indywidualnej i w grupie. 

K_02 
Wykazuje się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów w pracy lub przy 

realizacji zadań zleconych. 

K_03 
Samodzielnie i konsekwentnie uzupełnia wiedzę oraz doskonali własne 

umiejętności 

 

 

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  

 
8 

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 Seminarium magisterskie 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok I-II, semestr II-IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć z/o x3 

Liczba punktów ECTS 24 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Wprowadzenie do tematyki seminarium a także zapoznanie 

magistrantów z procesem konceptualizacji oraz pisania pracy 

magisterskiej - przygotowanie studentów do naukowego 

rozwiązywania problemów badawczych i samodzielnego 

poszukiwania literatury. 

Przybliżenie wiedzy z zakresu metodologii badań naukowych, 

konstrukcji pracy i techniki pisania (formułowanie hipotez i 

pytań badawczych, wybór metod badwczych, poszukiwanie i 

dobór literatury, wyciąganie wniosków). 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Poradnik dla 

studentów, Kraków 2010. 

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

P. Mikiewicz, A. Polus, Zasady pisania prac dyplomowych z 

zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. 

Podręcznik akademicki, Wroclaw 2016. 

M. Sułek, Metody i techniki badań stosunków 

międzynarodowych, Warszawa 2004. 

A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Lista pozycji jest każdorazowo dopierana w zależności od 

wybranych tematów prac magisterskich 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Magistrant definiuje problem zawarty w temacie pracy magisterskiej. 

W_02 
Identyfikuje uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrze oraz obiektywne i 

subiektywne, mające wpływ na badany problem 

W_03 Charakteryzuje przyczyny, stan i skutki analizowanych zdarzeń i procesów 

W_04 Zna najnowszą literaturę dotyczącą badanego tematu 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Magistrant potrafi sformułować cel pracy i skonstruować plan pracy 

U_02 Porządkuje zebraną literaturę i dokonuje jej krytycznej oceny 

U_03 Wybiera i uzasadnia metody analizy problemu badawczego 

U_04 Weryfikuje postawione hipotezy, interpretuje uzyskane wyniki 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Magistrant nabywa umiejętności  dyskutowania i wyrażania krytycznych ocen. 

K_02 
Magistrant uczy się rzetelności i uczciwości w toku przygotowywania pracy 

oraz odpowiedzialności za treści w niej zawarte. 

K_03 Jest przygotowany zarówno do samodzielnej, jak i zespołowej pracy. 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
120 

Udział w konsultacjach 220 

Zaliczenie zajęć 20 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
10 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 240 



 

 

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 Specjalistyczny język obcy 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć z/o 

Liczba punktów ECTS 2 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język obcy 

Treści programowe 

 

 

Uzależnione od tematów zaproponowanych przez 

prowadzących poszczególne konwersatoria. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Uzależnione od tematów zaproponowanych przez 

prowadzących poszczególne konwersatoria. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Uzależnione od tematów zaproponowanych przez 

prowadzących poszczególne konwersatoria. 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Zna podstawowe definicje, pojęcia i słownictwo politologiczne w języku 

obcym 

W_02 
Ma wiedzę na temat sposobów użycia obcojęzycznego słownictwa 

politologicznego w życiu publicznym 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi samodzielnie i grupowo brać udział w konwersacjach przy użyciu 

języka obcego 

U_02 
Potrafi samodzielnie i grupowo uzupełniać wiedzę bazując na materiałach w 

języku obcym 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Uczestniczy w sposób świadomy i odpowiedzialny w dyskursie publicznym w 

języku obcym 

K_02 
Jest świadomy i zmotywowany do poszerzania zasobu obcojęzycznego 

słownictwa politologicznego 

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  

 
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 Surowce energetyczne w polityce państw 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć z/o 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Międzynarodowe stosunki ekonomiczne 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Rola i znaczenie surowców energetycznych w polityce państw 

Bezpieczeństwo energetyczne  

Polityka energetyczna – cele, uwarunkowania, sposoby 

realizacji  

Mix energetyczny wybranych państw  

Pakiet klimatyczno – energetyczny Unii Europejskiej   

Surowce energetyczne a odnawialne źródła energii  

Polityka ograniczania emisji gazów cieplarnianych   

Efektywność energetyczna a surowce energetyczne   

Budowa pan-europejskich rynków energetycznych  

Dywersyfikacja źródeł i kanałów przesyłu surowców 

energetycznych  

Globalne ocieplenie i jego implikacje   

Ubóstwo energetyczne  

Mocarstwa globalne a problem surowców energetycznych  

Polska polityka energetyczna wobec problematyki surowców 

energetycznych 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Liberalizacja rynku energetycznego – mity, przesłanki, 

uwarunkowania, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-

Wschodniej”, Rok 11 (2013), Zeszyt 4, Lublin 2013. 

P. Mickiewicz, P. Sokołowska (red.), Bezpieczeństwo 

energetyczne Europy Środkowej, Wydawnictwo Adam 

Marszałek 2010.  

Political Economy of the Emission Reduction Measures, 

“Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” / “Central European 

Political Studies”, nr 3 / 2015.  

Supranacjonalizacja bezpieczeństwa energetycznego w 

Europie. Podejścia teoretyczne. Centrum Europejskie Natolin, 

Zeszyt 40, Warszawa 2010, 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Bieżące informacje nt. surowców energetycznych, polityki 

energetycznej w Polsce i na świecie 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Student potrafi definiować  pojęcia z zakresu problematyki surowców 

energetycznych w polityce państw 

W_02 
Potrafi wymienić determinanty procesów zachodzących w 

międzypaństwowych relacjach w zakresie surowców energetycznych 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi analizować relacje energetyczne w kontekście najbardziej znaczących 

teorii stosunków międzynarodowych 

U_02 Korzysta z metod badawczych w czasie analizy poszczególnych tematów 

U_03 
Interpretuje poszczególne zjawiska i procesy mające miejsce w przestrzeni 

międzynarodowych stosunków ekonimicznych 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Ma świadomość zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie 

w obszarze relacji energetycznych, będzie wrażliwy na występujące w relacjach 

międzynarodowych niesprawiedliwości, działania pozaprawne i krzywdzące 

uczestników stosunków międzynarodowy 

K_02 
Jest otwarty na różne teorie i interpretacje procesów globalnych w dziedzinie 

międzynarodowych relacji energetycznych 

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  

 
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 Technologiczny wymiar bezpieczeństwa 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć z/o 

Liczba punktów ECTS 2 

Specjalność Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Ewolucja technologiczna w sferze bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzenii. 

Nowe technologie w sferze bezpieczeństwa. 

Wywiad i kontrwywiad technologiczny. 

Narzędzia i technologie w bezpieczeństwie militarnym. 

Narzedzia i i technologie w bezpieczeństwie niemilitarnym. 

Technologie na polu walki. 

Przestępczość a technologia. 

Nowe trendy w technologicznym wymiarze bezpieczeństwa 

militarnego i niemilitarnego. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

T. Aleksandrowicz, Świat w sieci: państwa, społeczeństwa, 

ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu 

bezpieczeństwa, Warszawa 2018. 

Studia nad bezpieczeństwem. Między historią a 

współczesnością, pod red. R. Kamprowskiego, Poznań 2016. 

J. Surma, Cyfryzacja życia w erze Big Data. Człowiek, biznes, 

państwo, Warszawa 2017. 

Bezpieczeńśtwo Europy. Bezpieczeństwo POlski t.5, pod red. 

E. Maj, W. Sokoła, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejskiego, 

Lublin 2017. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Raporty WSPOl w Szczytnie - Przestepczośc 

teleinformatyczna. 

P. Opitek, Skimming. Apsekty kryminalistyczne, 

cyberprzestępczośc w bankowości elektronicznej, Warszawa 

2017. 

P. Wisniewski, Cybreprzestępczośc w gospodarce, Toruń 

2016. 

BIeżące informacje i opracowania dotyczące roli i 

wykorzystywania nowych technologii we współczesnym 

środowisku bezpieczeństwa.  

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Ma pogłębioną więdze z zakresu technologicznych apsketów bezpieczeństwa 

W_02 
Zna i definiuje zjawiska zachodzące na styku świata technologii i 

bezpieczeństwa 

W_03 

Zna techniki, metody oraz sposoby wykorzystywania technologii w dziedzinie 

bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego z uwzględnieniem aspektów 

militarnych i niemilitarnych 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi dokonać analizy technologicznych apsketów bezpieczeństwa i ich 

wpływu i oddziaływania na środowisko bezpieczeństwa krajowego i 

międzynarodowego w ujęciu militarnym i niemilitarnym 

U_02 
Potrafi, na podstawie posiadanej wiedzy i informacji, dokonać prognozy 

rozwoju i wpływu technologii na środowisko bezpieczeństwa 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Jest świadomy roli i wpływu technologii na współczesne społeczeństwo, ze 

szczególnym uwzglednieniem 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 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
8 

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 Translatorium (kurs w języku nowożytnym) 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć z/o 

Liczba punktów ECTS 1 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język obcy 

Treści programowe 

 

 

Uzależnione od tematów zaproponowanych przez 

prowadzących poszczególne konwersatoria. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Uzależnione od tematów zaproponowanych przez 

prowadzących poszczególne konwersatoria. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Uzależnione od tematów zaproponowanych przez 

prowadzących poszczególne konwersatoria. 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Zna podstawowe zasady komunikowania się w języku obcym. 

W_02 

Ma wiedzę na temat nowych sposobów komunikacyjnych i możliwości ich 

wykorzystania w przygotowywaniu i prezentowaniu analiz zjawisk, procesów 

i przemian zachodzących współcześnie 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi samodzielnie dokonać analizy politologicznej w języku obcym 

U_02 
Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę bazując na materiałach w języku 

obcym 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Uczestniczy w sposób świadomy i odpowiedzialny w dyskursie publicznym w 

języku obcym 

K_02 
Jest przygotowany do interpretowania różnorodnych przekazów medialnych w 

języku obcym 

K_03  

K_04  

 

 



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
15 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
6 

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 Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć z/o 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Wyzwania współczesnego środowsiak bezpieczeństwa 

Zagrożenia symetryczne: działania militarne, wojna, operacje 

pokojowe, operacje stabilizacyjne, operacje wymuszania 

pokoju.  

Zagrożenia asymetryczne: terroryzm, działania hybrydowe i 

konflikty dyfuzyjne, działania poniżej progu wojny.  

NIepokoje społeczne jako czynnik zagrożenia bezpieczeństa 

międzynarodowego.  

Nowe czynniki zagrożenia bezpieczeńśtwa - głód, dostep do 

wody, etc.  

Surowce i ich wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe. 

Wojna informacyjna.  

Szpiegostwo. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Katarzyna Zukrowska — Bezpieczenstwo miedzynarodowe. 

Przeglad aktualnego stanu, Warszawa, 2011.  

Erhard Cziomer (red.) — Bezpieczenstwo miedzynarodowe w 

XXI wieku, Kraków, 2010.  

Ryszrad Zieba (red.) — Bezpieczenstwo miedzynarodowe po 

zimnej wojnie, Warszawa, 2008. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Bieżace informacje nt. sytuacji bezpieczeństwa i zagrożenia na 

świecie 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Ma pogłębioną więdze nt. zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego 

W_02 
Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą relacji międzynarodowych, w tym 

problemów środowiska bezpieczeństwa. 

W_03 
Definiuje wieloapsektowe zjawiska z zakresu bezpieczeństwa 

międzynarodowego. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Analizuje przyczyny i skutki współczesnych zagrożeń środowiska 

bezpieczeństwa międzynarodowego 

U_02 
Posiada umiejętność prognozowania możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji 

w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego. 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ma świadomość roli i wagi bezpieczeństwa dla funkcjonowania społeczeństwa 

K_02 
Potrafi kompetentnie i kompleksowo wypowiadać się w kwestiach 

bezpieczeństwa 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  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 



 
 

 

 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk  

Nie dotyczy – w planie studiów II stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe nie 

przewidziano praktyk. 

 

Sposób weryfikacji i oceny efektów kształcenia w trakcie całego procesu kształcenia na 

poszczególnych kierunkach studiów 

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.   

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 II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe tworzą podczas seminarium 

prace dyplomowe pod opieką promotorów. 

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. 

 

 

 

 


