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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW 

 

a.  Nazwa kierunku studiów: Politologia 

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: 885 (+KZO) 

i.  

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia: 

65 

j.  
Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych: 
6 

k.  
Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

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

 

Politologia 

 

Poziom studiów: studia 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 drugiego stopnia  

(7. PRK) 

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

 

 

Symbol 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 
 

Politologia 

 
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Politologia 

absolwent: 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia w 

obszarze 

kształcenia w 

zakresie 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 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. zjawisk politycznych 
P7S_UW 

K_U07 

Potrafi komunikować się w sposób zaawansowany z zróżnicowanymi 

kręgami odbiorców oraz prowadzić debatę ze szczególnym 

uwzględnieniem tematyki dot. zjawisk 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 

  



POLITOLOGIA 
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 (NoP) 

Metodologia badań politologicznych (proseminarium) 60 30 30 - z/o 5 

Ruchy społeczne 45 30 15 - E 6 

Teoria demokracji 45 30 15 - E 6 

Teoria stosunków międzynarodowych 45 30 15 - E 6 

Razem przedmioty podstawowe 195 120 75 - 
E-3 

z/o-1 
23 

Przedmioty kierunkowe 

Historia instytucji politycznych (wiedza human.) 45 30 15 - E 6 

Socjologia polityki (wiedza społeczna) (NoP) 30 15 15 - E 5 

Psychologia polityki (NoP) 30 15 15 - E 4 

Komunikowanie polityczne (NoP) 45 30 15 - E 6 

Decydowanie polityczne (NoP) 30 - 30 - z/o 3 

Polityka społeczna (NoP) 45 30 15 - E 5 

Śląska myśl polityczna (NoP) 30 15 15 - E 5 

Wielokulturowość Śląska (NoP) 30 - 30 - z/o 2 

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce (NoP) 30 - 30 - z/o 3 

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

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

Razem przedmioty kierunkowe 360 135 210 15 
E-6 

z/o-5 
42 

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) 

Kurs ogólnouczelniany 1 - - - - z/o 2 

Kurs ogólnouczelniany 2 - - - - z/o 2 

Kurs ogólnouczelniany 3 - - - - z/o 2 

Razem kursy zmienne ogólnouczelniane - - - - z/o-3 6 

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

ŁĄCZNIE 885 
300 

+KZO 

285 

+KZO 

300 

+KZO 

E-12 

z/o-15 
120 

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

dyscyplinie Nauki o polityce. 

 



POLITOLOGIA 
studia II stopnia, stacjonarne 

 

Szczegółowy plan studiów 
 

 

SEMESTR I 

Przedmiot 

Liczba godzin 

Forma 

zaliczenia 
ECTS 

ogółem w. ćw. 
7on. 

Sem. 

Historia instytucji politycznych  (wiedza human.) 45 30 15 - E 6 

Teoria stosunków międzynarodowych 45 30 15 - E 6 

Komunikowanie polityczne 45 30 15 - E 6 

Śląska myśl polityczna 30 15 15 - E 5 

Metodologia badań politologicznych (proseminarium) 60 30 30 - z/o 5 

Specjalistyczny język obcy 30 - 30 - z/o 2 

Szkolenie BHP 4 - - - z/bo - 

Szkolenie biblioteczne 2 - - - z/bo - 

Razem semestr I 255 135 120 - 
E-4 

z/o-2 
30 

   

SEMESTR II 

Przedmiot 

Liczba godzin 

Forma 

zaliczenia 
ECTS 

ogółem w. ćw. 
7on. 

Sem. 

Ruchy społeczne 45 30 15 - E 6 

Teoria demokracji 45 30 15 - E 6 

Decydowanie polityczne 30 - 30 - z/o 3 

Wielokulturowość Śląska 30 - 30 - 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 

Kurs ogólnouczelniany 1 - - - - z/o 2 

Razem semestr II 
255 

+KZO 

75 
+KZO 

90 
+KZO 

90 
+KZO 

E-3 

z/o-5 
30 



 

 

SEMESTR III 

Przedmiot 

Liczba godzin 

Forma 

zaliczenia 
ECTS 

ogółem w. ćw. 
1on. 

Sem. 

Polityka społeczna 45 30 15 - E 5 

Socjologia polityki (wiedza społeczna) 30 15 15 - E 5 

Psychologia polityki 30 15 15 - E 4 

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce 30 - 30 - z/o 3 

Seminarium magisterskie 30 - - 30 z/o 2 

Przedmiot specjalności 3 45 15 - 30 E 6 

Przedmiot specjalności 4 30 - - 30 z/o 3 

Kurs ogólnouczelniany 2 - - - - z/o 2 

Razem semestr III 
240 

+KZO 

75 
+KZO 

75 
+KZO 

90 
+KZO 

E-4 

z/o-4 
30 

 

 

 

SEMESTR IV 

Przedmiot 

Liczba godzin 

Forma 

zaliczenia 
ECTS 

ogółem w. ćw. 
kon. 

sem. 

Seminarium magisterskie 60 - - 60 z/o 20 

Przedmiot specjalności 5 30 15 - 15 E 5 

Przedmiot specjalności 6 30 - - 30 z/o 2 

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

Kurs ogólnouczelniany 3 - - - - z/o 2 

Razem semestr IV 
135 

+KZO 

15 
+KZO 

- 
+KZO 

120 
+KZO 

E-1 

z/o-4 
30 

Łącznie 
885 

+KZO 

300 
+KZO 

285 
+KZO 

300 
+KZO 

E-12 

z/o-15 
120 

 

 

  



 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCI 

Dla studentów studiów uzupełniających magisterskich (II stopień) na kierunkach 

POLITOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 
 

 
Przedmiot 

specjalności 
(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 



 

Specjalność EUROPA MASTER 

Trinational Master’s degree in European Studies  

Opole (Poland)/ Mainz (Germany)/ Dijon (France) 

                                        
SEMESTR I realizowany w Instytucie Politologii UO w j. angielskim 

 

Przedmiot 

  Liczba godzin  

Forma 

zaliczenia 

 

ECTS  

W 
zajęcia w 

uczelni 

 

ćw. 
zajecia 

w 

uczelni 

Praca 
Indywidualna* 

 

ogółem 

History of political institutions  

(Historia instytucji politycznych) 
15 15 60 90 E 3 

Social movements  

(Ruchy społeczne) 
15 15 60 90 E 3 

Political decision-making  

(Decydowanie polityczne) 
- 30 60 90 z/o 3 

Psychology of politics  

(Psychologia polityki) 
15 15 60 90 E 3 

Political communication  

(Komunikacja polityczna) 
15 15 60 90 E 3 

Foreign Languages (Język obcy) - 30 - 30 z/o 3 

Foreign Languages (Język obcy) - 30 - 30 z/o 3 
Optional Module I 

Optional Module I: Culture and society in 

Europe (Blok przedmiotów specjalistycznych do 

wyboru: Kultura i społeczeństwo w Europie): 

- 90 180 270 z/o - 3 9 

Eastern Enlargement as social and cultural clash 

in Europe (Wschodnie rozszerzenia jako 

społeczne i kulturowe zderzenie w Europie)   

- 30 60 90 z/o 3 

Human Rights  (Prawa człowieka) - 30 60 90 z/o 3 
Church-State relations in Europe (Stosunki 

Państwo-Kościoł w Europie) 
- 30 60 90 z/o 3 

Optional Module I: Central Europe in the 

proces of European integration (Blok 

przedmiotów specjalistycznych do wyboru: 

Europa Środkowa w procesie integracji 

europejskiej): 

- 90 180 270 z/o - 3 9 

Central Europe in the proces of international 

integration (Europa Środkowa w procesie 

integracji międzynarodowej) 

- 30 60 90 z/o 3 

Postcommunist societies in Europe 

(Społeczeństwa postkomunistyczne w Europie) 
- 30 60 90 z/o 3 

Polish and Central European ideas of European 

integrtion (Polskie idee integracji europejskiej)  
- 30 60 90 z/o 3 

Razem semestr I 60 240 480 780 Z/o – 6 

E - 4 

30 

 
  



 

SEMESTR II realizowany na Uniwersytecie w Mainz w j. angielskim 

 

Przedmiot 

Liczba godzin  

Forma 

zaliczenia 

 

ECTS  

w 

 

ćw. 

Praca 
Indywidualna* 

 

ogółem 

Foreign Languages (Język obcy)  - 30 60 90 z/o 3 
Foreign Languages (Język obcy) - 30 60 90 z/o 3 
Module: Politics in Europe (Blok 

przedmiotów Polityka w Europie):  
- 63 297 360 

 

z/o – 1 

E – 3 

12 

European Policy Studies (Polityka 

europejska)  
- 21 69 90 z/o 3 

European Political Philospophy 

(Europejska Filozofia Polityki) 
- 21 69 90 E 3 

Citizens and Democracy (Obywatele i 

Demokracja) 
- 21 69 90 E 3 

Module exam - - 90 90 E 3 

Module: Advanced Political Science and 

Study Project: Politics in Europe: 
- 52 

 

308 360 z/o – 1 

E – 3 

12 

Seminar: Political Science (Seminarium: 

Nauki Polityczne) 
- 21 69 90 E 3 

Projektseminar (Seminarium badawcze) - 21 69 90 E 3 
Methodology of Social Sciences) 

(Metodologia badań społecznych)  
- 10 80 90 z/o 3 

Module exam - - 90 90 E 3 
Razem semestr II - 175 725 900 z/o – 4 

E – 6 

30 

 
SEMESTR III realizowany na Uniwersytecie w Dijon w j. francuskim 

 

Przedmiot 

Liczba godzin  

Forma 

zaliczenia 

 

ECTS  

w 

 

ćw. 

Praca 
Indywidualna* 

 

ogółem 

Foreign Languages (Język obcy) - 30 60 90 z/o 3 

Foreign Languages (Język obcy) - 30 60 90 z/o 3 

Module: European Institutions and 

European Law (Blok przedmiotów: 

Instytucje Unii Europejskiej i prawo 

europejskie): 

60 - 300 360 z/o – 1 

E – 2  

12 

Ordre juridique de L’union européenne / 

Community Legal Order (Porządek prawny 

UE) 

20 - 100 120 E 4 

Europe et ses institutions /  European 

Institutions (Instytucje europejskie) 

20 - 100 120 E 4 

Finances de l’Union européenne /  Finances 

in the European Union (Finanse w Unii 

Europejskiej)   

20 - 100 120 z/o 4 

Optional module II 

Optional Module II: European Policies 
(Blok przedmiotów specjalistycznych do 

wyboru: Polityki europejskie):  

60 30 270 360 z/o – 2 

E – 1 

12 

EU Competition Policy (Polityka 

konkurencji UE) 

30 - 90 120 z/o 4 



 

EU Environmental Policy (Polityka ochrony 

środowiska)  

30 - 90 120 z/o 4 

Methodology of European policies 

(Metodologia badań polityk europejskich) 

- 30 90 120 E 4 

Optional Module II: Important freedoms 

granted by the Euroopean Union (Blok 

przedmiotów specjalistycznych do wyboru: 

Najważniejsze prawa podstawowe w UE):  

 

50 

 

30 

 

280 

 

 

360 

 

 

 

z/o – 3 

 

 

 

12 

 

Free flow of persons (Swobodny przepływ 

osób)  

30 - 90 120 z/o 4 

European Jurisdiction (Orzecznictwo 

europejskie) 

20 - 100 120 z/o 4 

Methodology of European freedoms 

(Metodologia badań praw podstawowych w 

UE)  

- 30 90 120 z/o 4 

Razem semestr III 120 

Lub 

110 

90 690 

Lub 

700 

900 z/o – 5 

E – 3 

Lub 

z/o – 6 

E - 2 

30 

 

SEMESTR IV realizowany przez studentów z Polski na Uniwersytecie Opolskim  
 

Przedmiot 

Liczba godzin  

Forma 

zaliczenia 

 

ECTS  

w 

 

ćw. 

Praca  

Indywidualna*  

 

ogółem 

Master Seminar (Seminarium magisterskie) - 60 540 600 z/o 8 

Practise (Praktyka zawodowa oraz praktyka 

magisterska)** 

- - 240 240 z/b 8+12 

Studies Repetition (Repetytorium)  - 30 30 60 z/o 2 

Razem semestr IV - 90 810 900 z/o – 2 

z/b - 1 

30 

* praca indywidualna – indywidualne konsultacje studentów z dyżurującymi w wyznaczonych godzinach wykładowcami. 

Konsultacje zadanych prac seminaryjnych, prezentacji, esejów. 

** Blok magisterski przygotowujący do egzaminu magisterskiego obejmuje seminarium magisterskie (8 ECTS) oraz praktykę 

magisterską (12 ECTS) w łącznym wymiarze 20 punktów ECTS. 

  



 

 

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 Politologia 

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 Egzamin 

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 wiedzę 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 Decydowanie polityczne 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Przedmiot i podmiot decydowania politycznego;  

Decydowanie polityczne w demokracji; 

Decyzja polityczna, sytuacja decyzyjna, mechanizmy 

podejmowania decyzji politycznej. Niedecyzja polityczna; 

Ośrodek decyzyjny – typologia i zakres podmiotowy; 

znaczenie doradców i ekspertów.  

Modele decydowania w systemach politycznych,  

Rządowy i parlamentarny system decyzyjny w świetle 

obowiązującego polskiego prawa  

Teoria gier 

Teoria wyboru publicznego 

Ekonomiczna teoria demokracji.   

Teoria społecznego wyboru 

Teoria racjonalnego wyboru  

Wybory prezydenckie, parlamentarne i samorządowe – prawo 

i obowiązek podejmowania decyzji politycznych.  

Kryzys polityczny, kryzys gospodarczy, konflikt zbrojny a 

proces podejmowania decyzji politycznych. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

1. Bodnar A., Decyzje polityczne. Elementy teorii, Warszawa 

1985. 2. Czermiński A., Czapiewski M., Organizacja procesów 

decyzyjnych, Gdańsk 1995. 3. Haman J., Demokracja-decyzje-

wybory, Warszawa 2003. 4. Knosala E., Zarys teorii decyzji w 

nauce administracji, Warszawa 2011. 5. Laska A., Nocoń J., 

Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2010. 6. Pietraś Z. 

J., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 2000. 7. 

Pietraś Z. J. Teoria decyzji politycznych, Lublin 1990. 8. 

Rydlewski G., Decydowanie publiczne, Warszawa 2011. 9. 

Tyszka T., Ananliza decyzyjna i psychologia decyzji, 

Warszawa 1986. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

1. Antoszewski A., Wzorce rywalizacji  politycznej we 

współczesnych demokracjach europejskich, Wrocław 2004. 2. 

Cześnik M., Partycypacja wyborcza Polaków, Warszawa 

2009.  3. Dumała A., Mechanizmy decyzyjne w demokracji 

konstytucyjnej, Lublin 1998. 4. Hausner J., Zarządzanie 

publiczne, Warszawa 2008. 4. Izdebski H., Fundamenty 

współczesnych państw, Warszawa 2007.  5. Współczesne 

stosunki międzynarodowe,   pod red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 

1995. 6. Pawełczyk P., Socjotechniczne aspekty gry 

politycznej, Poznań 2007. 7. Rydlewski G., O skutecznym 

działaniu w polityce. Dziesięć przykazań nie tylko dla ludzi 

polityki, Warszawa 2004. 8. Wilkin J., Teoria wyboru 

publicznego – homo oeconomicus w sferze polityki, w: Teoria 

wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, red. nauk. 

J. Wilkin, Warszawa 2012, s. 9-30. 9. Żerkowska – Balas M., 

Czy głosowanie jest racjonalną decyzją? Analiza partycypacji 

w Polsce na tle wybranych demokracji europejskich, 

Warszawa 2017. 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Charakteryzuje specyfikę decydowania politycznego. 

W_02 
Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu teorii podejmowania decyzji 

politycznych i ich implementacji. 

W_03 
Wyjaśnia rolę decydowania politycznego w procesie zmian strukturalnych i 

funkcjonalnych w ramach systemu politycznego. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analizuje decydowanie polityczne na wszystkich jego poziomach. 

U_02 Poddaje krytyce rezultaty wprowadzonych w życie decyzji politycznych. 

U_03 
Student analizuje instytucjonalne aspekty podejmowania decyzji w sytuacjach 

kryzysowych. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Zachowuje otwartość na różne interpretacje odnośnie podjętej decyzji 

politycznej. 

K_02 
Dyskutuje na temat podjętych decyzji politycznych uwzględniając wiedzę z 

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

K_03 
Student potrafi wypowiadać się na forum publicznym, zabierać glos w dyskusji, 

bronić swojego stanowiska w obliczu krytyki. 

K_04 
Jest zorientowany na nabywanie umiejętności abstrahowania i krytycznego 

myślenia. 

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 14 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
10 

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 Foreign Languages 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Europa Master 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język angielski 

Treści programowe 

 

 

The basic phrases: greeting and farewell formula. 

The pronunciation. 

Conjugation of verbs: to be and have. 

Regular verbs. 

Numbers. 

Declension of nouns. 

Clothes - vocabulary. 

Separable verbs and accusative case. 

Irregular verbs. 

Personal pronouns. 

The time and the dates. The week. The months. The seasons. 

The weather. 

Eating, in the restaurant - vocabulary. 

Presentations on German relating topics (for ex.: 

Famous personalities of German cultural history. 

Political system of the Federal Republic 

Holidays, festivals and events in Germany. 

Symbols of the Germany. 

Media of the German cultural landscape) 

Modal verbs. 

Study in Germany. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Selected topics from: 

Uebungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Hueber 2002. 

A. Billin, LM Brill, M. Techmer, Wortschatz & Grammatik 

A1. Hueber 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

S. Taberner, P. Cooke (ed.), German culture, politics, and 

literature into the twenty-first century: beyond normalization, 

Camden House, New York 2006. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Student knows the basic communication phrases in German on the levels A1 

and A2. 

W_02 Student knows the grammatical rules regarding present tense. 

W_03 Student has a knowledge about German culture and politics. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student is able to assess the linguistic correctness of the text. 

U_02 Student applies correct grammatical structures in their  statements. 

U_03 Student can communicate in terms of basic existential needs. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Student communicates in a foreign language, expresses their opinion, fears and 

intentions. 

K_02 Student shows tolerance for foreign cultures and foreign language. 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 60 

Zaliczenie zajęć 4 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
4 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 2 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Foreign Languages 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Europa Master 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język angielski 

Treści programowe 

 

 

Daily life in France.  

Higher educcation in France. 

International student exchanges. 

European Union – history and function. 

European Parliament. 

Ecology – threats to the modern world. 

Politics and society.  

My ideal country.  

Children rights. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Miquel C.,  Vocabulaire progressif du français niveau avancé, 

CLE International, Paris 2012 

Strony internetowe prasy francuskiej (Le Monde, L’Express, 

Le Nouvel Observateur, Le français présent, itp.) 

Strony internetowe typu dziennik non stop (www.bfmtv.fr, 

www.france24.fr, www.tv5monde.fr ) 

M. Grégoire, O. Thiévenaz, Grammaire progressive du 

français niveau intermédiaire et avancé, CLE International, 

Paris 2010 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Bescherelle – La Conjugaison pour tous, Hatier, Paris . 

Steele R. Civilisation progressive du français, CLE 

International, Paris 2004 

Exercices de vocabulaire en contexte niveau avancé, Hachette, 

Paris 2008 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Student selects appropriate grammatical and lexical structures to construct a 

longer speech on the proposed topic. 

W_02 Student can propose arguments for discussion on a proposed topic. 

W_03 Student draws attention to the logical consistency of the statement. 

W_04 
Student understands in detail information contained in the text and interprets 

it. 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student speaks fluently and consistently on the proposed topic. 

U_02 
Student actively participates in the discussion (they can use arguments, express 

their own opinion, react to opinions of others) 

U_03 Student organizes information in the text according to specific criteria. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student is aware of specific problems, as well as social and civilization threats. 

K_02 Student is open to cultural differences and accepts them. 

K_03 
Student is sensitive to various aspects of reality and has the ability to select 

them according to his/her own criteria. 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 60 

Zaliczenie zajęć 4 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
4 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 2 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu 
Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa 

międzynarodowego 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Egzamin 

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 Historia instytucji politycznych (wiedza human.) 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Egzamin 

Liczba punktów ECTS 6 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

Definicje instytucji politycznych w ujęciu historycznym 

Arystotelesowska klasyfikacja form rządzenia.     

Suwerenność i kompetencja instytucji politycznej.      

Państwo jako instytucja polityczna – podejście historyczne      

Państwo w okresie Grecji klasycznej.      

Monarchia i Republika Rzymska.      

Państwo frankońskie.     

Monarchia patrymonialna i ustrój rodowo-plemienny.      

Monarchia stanowa: cztery typy: anglosaski, germański, 

francuski, skandynawski.     

Tradycja polska.      

Monarchie i republiki.      

Tradycja parlamentaryzmu europejskiego.    

Unitaryzm i federalizm.      

Państwo totalitarne, autorytarne i państwo dobrobytu 

Wykaz 

literatury podstawowej 

• Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, 

Gdańsk 2002.     • Grodziski S.,, Porównawcza historia 

ustrojów państwowych, Kraków 1998.     • Hansen M.H., 

Demokracja ateńska w czasach Demostenesa. Struktura, 

zasady i ideologia, Warszawa 1999.     • Machelski Z., 

Struktury terytorialne państwa, Warszawa 2015.     • 

Maciejewski T., Historia powszechna ustroju i prawa (2. 

wydanie), Warszawa 2004.     • Platon, Państwo, Kęty 2003. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

• Kelly J.M., Historia zachodniej teorii prawa, Kraków 2006.     

• Meier, Ch., Powstanie polityczności u Greków, Warszawa 

2012.     • Arystoteles, Polityka, Warszawa 1964. 

 

  



 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą różnych rodzajów struktur oraz instytucji 

politycznych (ekonomicznych, prawnych, kulturowych, bezpieczeństwa i 

społecznych 

W_02 
Ma pogłębioną wiedzę na temat miejsca i statusu obywatela w państwie, 

społeczeństwie obywatelskim i roli suwerena 

W_03 
Ma wiedzę na temat procesu kształtowania się ważniejszych instytucji, na 

których opiera się system demokratyczny 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi identyfikować mocne i słabe strony poszczególnych instytucji 

politycznych oraz proponować rozwiązania, za pomocą których można je 

usprawnić. 

U_02 
Potrafi analizować i porównywać instytucje polityczne, dostrzegać zmiany, 

jakie w nich zaszły oraz identyfikować i wyjaśniać przyczyny zmian 

U_03 
Precyzyjnie wskazuje i identyfikuje źródła, naturę i zmiany prawidłowości 

rządzących strukturami i instytucjami politycznymi 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Posiada kompetencje do prowadzenia debaty publicznej na temat ważnych 

problemów społecznych i gospodarczych, z uwzględnieniem roli instytucji 

politycznych 

K_02 
Docenia znaczenie demokracji i kluczowych wartości, zasad, instytucji, które 

są z nią związane. 

K_03 
Wykazuje się kreatywnością w tworzeniu koncepcji, rozwiązań, pomysłów, 

które mają na celu usprawnić działanie najważniejszych instytucji politycznych 

K_04  

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 20 

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 samorządności 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Egzamin 

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 
History of political institutions  

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Egzamin 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Europa Master 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język angielski 

Treści programowe 

During the classes students are  familiarized with an 

importance of historical knowledge in understanding the 

contemporary political phenomena, with special focus on a role 

and evolution of political institutions. The institutional 

approach in political science, including its advantages and 

disadvantages, is presented to the students. Political 

institutions’ development  is analyzed in its social, cultural and 

economic contexts. The special attention is being paid rather to 

the discernible  patterns of evolution of  political institutions, 

than to an abundance of historical facts. The main political 

institutions of the contemporary state  are under historical 

analysis like a  monarchy, parliament, political parties, 

bureaucracy. The historical growth of institutional basis of the  

good governance is also included into the curriculum. In order 

to explain weakness of the classic institutional approach the 

phenomena like corruption and clientelism are studied as an 

examples of informal political institutions 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Acemoglu D., Robinson J., Why nations fail. The origins of 

power, prosperity and poverty, London 2013. 

Byock Jesse, The Icelandic Althing: Dawn of Parliamentary 

Democracy, in: Heritage and Identity: Shaping the Nations of 

the North, ed. J. M. Fladmark,  Donhead, 2002. 

Caenegem C.R., An historical introduction to western 

constitutional law, Cambridge University Press 1995. 

Krzywoszyński Przemysław, The Origins of Religious Liberty 

within Modern Democracy: Some Remarks on Poland’s 

“Golden Freedom”, 'ANNALES Universitatis Mariae Curie 

Sklodowska', sectio K,VOL. XIX, 2, 2012 

Perie Arnold, Democracy and corruption in the XIX century 

United States: parties ‘spoils’ and political participation, in: 

The History of corruption in the central government, ed. Seppo 

Tiihonen, Amsterdam 2003. 

Rhodes R., The institutional approach, [in:] Theory and 

methods in political science, ed. D. Marsh, G. Stoker, 1995 

Macmillan Press.   

Scarrow S., The nineteenth-century origins of modern political 

parties: the unwanted emergence of party-based politics, [in:] 

Handbook of party politics, ed. R. Katz, W. Crotty, Sage 

Publication 2006. 

Satoshi Koyam,  The Polish-Lithuanian Commonwealth  as a 

Political Space: Its Unity and Complexity, in: Regions in 

Central and Eastern Europe: Past and Present, ed. by Hayashi 

Tadayuki and Fukuda Hiroshi, Sapporo, Slavic Euroasian 

Studies 15, 2007. 

Simis K., USSR: Secrets of a corrupt society, London 1982. 

Swart K., The Sale of Public Offices, in: Political corruption. 

Reading in Comparative Analysis, ed. Arnold J. Heidenheimer, 

New York 1978. 

 



 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Barcham M., Hindess B., Larmour P. (eds.) Corruption. 

Expanding the focus. Canberra: The Australian National 

University Press. 

Luiten van Zanden Jan, Buringh Eltjo, Bosker Maarten, The 

rise and decline of European parliaments 1188-1789, Center 

for Economic Policy Research, London 2010. 

Mungiu-Pippidi Alina, Becoming Denmark: Understanding 

good governance historical achievers, European Research 

Centre for Anticorruption and State-Building, 2011. 

Michael Mann, The Sources of Social Power: Volume 2, The 

Rise of Classes and Nation States 1760-1914, Cambridge 

University Press, 1993. 

Rothstein B., State building and capitalism: the rise of the 

Swedish bureaucracy, „Scandinavian Political Studies”, vol. 

21, no. 4, 1998. 

Stepan A., Linz J., Minoves J., Democratic parliamentary 

monarchies „Journal of Democracy” vol. 25, No 2, 2014. 

Kokkonen A., Sundel A., Delivering stability – primogeniture 

and autocratic survival in European monarchies 1000-1800, 

The Quality of Government Institute, University of 

Gothenburg, 2012. 

 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
The student has expanded knowledge about  different types of political 

institutions and structures (economic, legal, cultural, security and social ones) 

W_02 

The student is able to comprehensively explain the systems of norms and rules  

(legal, moral, organizational, professional, ethical)  determining  political 

structures 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Using advanced knowledge the student can comprehensively analyze  and 

participate in the public debate 

U_02 
The student can comprehensively refer to the current discussion on  historical 

and contemporary processes by employing scientific methods and facts. 

U_03 
The student is able to study politics  as a social phenomenon in insightful 

manner. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
The student demonstrates in-depth reflexivity when evaluating the historical 

and contemporary events 

K_02 
The student can work and cooperate in team by assuming different roles in an 

effective and creative manner 

K_03  

K_04  

 

 



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 60 

Zaliczenie zajęć 4 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
4 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 2 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Instytucje i organizacje gospodarcze świata 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Zaliczenie z oceną 

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 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Komunikowanie polityczne 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Egzamin 

Liczba punktów ECTS 6 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Pojęcie komunikowania politycznego;  

Współczesne systemy medialne;  

Reklama i public relations w komunikowaniu politycznym;  

Amerykanizacja I Profesjonalizacja Polskich Kampanii 

Prezydenckich  

Koncepcje autorytarne;   

Koncepcje liberalne;   

Dziennikarstwo polityczne;   

Tabloidyzacja dyskursu politycznego; 

Skandale medialne i dziennikarstwo śledcze;  

Nowe media w komunikowaniu politycznym. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Dobek - Ostrowska Bogusława, Komunikowanie polityczne i 

publiczne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2006.  Darren Lilleker. Key Concepts in 

Political Communication. 2006. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Hamilton, James T. 2003 All the News That’s Fit to Sell: How 

the Market Transforms Information into News. Princeton: 

Princeton University Press. Chapter 1 (“Economic Theories of 

News”) and Chapter 9 (“Content, Consequences, and Policy 

Choices”).  Jamieson, Kathleen Hall. 1992. Dirty Politics. 

Deception, Distraction, and Democracy Oxford University 

Press [Part IV. “Accountability, Engagement and Democracy,” 

pp. 203-266]  Gladstone, Brooke and Josh Neufeld. 2011. The 

Influencing Machine: Brooke Gladstone on the Media. Norton 

and Company Ewen, Stuart. 1996. PR! A Social History of 

Spin. Basic Books [Chapter 8 “Unseeing Engineers: Biography 

of an Idea,” pp. 146-173; Ch. 13 “The New Deal and the 

Publicity of Social Enterprise,” pp. 247-287]  Westen, D. 2007. 

The Political Brain: The Role of Emotion in Deciding the Fate 

of the Nation. Public Affairs 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Zna podstawowe typy komunikowania oraz modele systemów medialnych 

W_02 
Zna podstawowe normy prawne oraz zasady etyczne dotyczące 

komunikowania politycznego 

W_03 Zna funkcje masowych mediów w życiu publicznym 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi obserwować, analizować i oceniać procesy komunikowania 

politycznego 

U_02 
Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę dotyczącą współczesnych procesów 

komunikowania, w tym wykorzystania nowych mediów. 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Identyfikuje przypadki właściwe dla liberalnych i autorytarnych koncepcji 

komunikowania politycznego 

K_02 Jest przygotowany do interpretowania przekazów medialnych 

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 20 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
28 

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

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Egzamin 

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 

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 Master Seminar 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia i praca indywidualna ze studentem 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 8 

Specjalność Europa Master 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język angielski 

Treści programowe 

 

 

The curriculum results from the supervisor’s research area (for 

example: decision-making process in the EU, Europeanisation, 

international relations, public diplomacy) 

Wykaz 

literatury podstawowej 

The list of literature is conditioned by the subject of a specific 

master thesis 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

The list of additional literature is conditioned by the subject of 

a specific master thesis 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

The student characterizes  with understanding the complex phenomena and 

processes and their changes taking place in contemporary international 

politics, with particular emphasis on the experiences of Central and Eastern 

Europe. 

W_02 
The student identifies and explains the most important integration and 

disintegration processes in the world 

W_03 
The student describes advanced differences and cultural-civilization 

interactions in relations in Europe 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

In the in-depth process of analyzing relations between subjects of international 

relations, including European integration, the student comprehensively 

synthesizes various categories of conditions (political, economic, social, 

demographic, cultural) present in the contemporary world. 

U_02 
The student recognizes political, social and cultural conditioning on the 

relations between the participants of European integration 

U_03 

The student analyses problems in European integration and ways of solving 

them, taking into account its complexity and multifaceted nature in the research 

process 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Being aware of the level of her/his knowledge, the student is able to initiate the 

process of its completion in the interdisciplinary dimension 

K_02 
The students is determined to evaluate objectively and non-emotionally, though 

reflectingly, historical and contemporary events 

K_03 
The student is focused on cooperation of partners from various cultural areas as 

well as historical and political experiences. 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
600 

Udział w konsultacjach 0 

Zaliczenie zajęć 2 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
2 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 2 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Metodologia badań politologicznych (proseminarium) 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 5 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Podstawowe założenia metodologiczne nauk społecznych i ich 

konsekwencje: naturalizm i antynaturalizm  

Kryteria naukowości 

Najważniejsze paradygmaty w politologii: interpretacjonizm, 

behawioralizm, instytucjonalizm, funkcjonalizm     

Najważniejsze metody i podejścia badawcze: metoda 

decyzyjna, komparatystyka, podejście hisotryczne analiza 

dyskursu, kwestionariusz ankiety, analiza danych zastanych  

Pojęcia i ich znaczenie metodologiczna    

Problem badawczy, hipoteza, struktura pracy     

Dobór materiałów do pracy, kwerenda biblioteczna 

Wykaz 

literatury podstawowej 

• Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 

2011     • Johnson J. B. i in., Metody badawcze w naukach 

politycznych, Warszawa 2010      • Krauz-Mozer B., Teorie 

polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2005     • 

Łuszczyński A., Podstawy metodologiczne badań 

politologicznych, Rzeszów 2005     • Marsh D., Stoker G. 

(red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006     

• Nachmias D., Franfort-Nachmias CH., Metody badań 

społecznych, Poznań 2001     • Surmaczyński M., Podstawowe 

problemy nauk społęczno-politycznych, Wrocław 2010 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Shively W. P., Sztuka prowadzenia badań politologicznych, 

Poznań 2001 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Trafnie rozpoznaje różne pola badań politologicznych i w ich kontekście 

charakteryzuje możliwe problematyki pracy dyplomowej. 

W_02 
Prawidłowo wyjaśnia problem badawczy i hipotezy oraz przedstawia temat 

hipotetycznej pracy dyplomowej.. 

W_03 
Identyfikuje najważniejsze paradygmaty w politologii z metodami badań z 

zakresu nauki o polityce. 

W_04 Prawidłowo nazywa i opisuje najważniejsze metody z zakresu politologii 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi konstruować strukturę pracy dyplomowej i ustalać jej kryteria. 

U_02 
Potrafi dobrać i zastosować założenie różnych paradygmatów do konkretnej 

problematyki 

U_03 
Potrafi prawidłowo sformułować problem badawczy, hipotezę oraz temat pracy 

dyplomowej. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Konstruktywnie dyskutuje nad alternatywnymi propozycjami, zarówwno 

swoimi, jak i innych, zachowując otwartość na różne perspektywy. 

K_02 Samodzielnie pracuje nad sposobami rozwiązań postawionych problemów. 

K_03 
Angażuje się w pracę nad długoterminowym rozwojem projektu, 

wykorzystując rozproszenie elementy z danej problematyki. 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
60 

Udział w konsultacjach 2 

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 Międzynarodowe prawo handlowe 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Egzamin 

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 

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 Militarne strefy wpływów na świecie 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Egzamin 

Liczba punktów ECTS 5 

Specjalność Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

Historyczne uwarunkowania współczesnych 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 Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Kontrowersje wokół definicji mniejszość narodowa i etniczna. 

Teorie etniczne. 

Mniejszości narodowe w wybranych nurtach myśli 

politycznej.  

Teorie narodu i państwa narodowego a mniejszość etniczna. 

System ochrony w ramach ONZ i Rady Europy.    

System ochrony w ramach KBWE/OBWE, porozumień 

wielostronnych i bilateralnych.  

Status mniejszości narodowych i etnicznych w UE.  

Mniejszości narodowe i etniczne w Europie – aspekt 

statystyczny. 

Charakterystyka wybranych grup mniejszościowych w 

Europie.  

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – liczebność i 

rozmieszczenie. 

Polityka narodowościowa państwa polskiego. 

Zasada pozytywnej dyskryminacji a mniejszości narodowe w 

Polsce. 

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – status prawny.  

Formy reprezentacji mniejszości narodowych w Polsce. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Berlińska D., Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w 

poszukiwaniu tożsamości, Opole 1999. 

Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce 

1918 – 1995, Lublin 2000. 

Janusz G., Zagadnienia teorii i praktyki grup etnicznych, 

Lublin 1993. 

Janusz G., Bajda P., Prawa mniejszości narodowych. 

Standardy europejskie, Warszawa 2000. 

Mniejszości narodowe i etniczne w procesach integracji i 

transformacji, red. H. Chałupczak, E. Michalik, Lublin 2006. 

Budyta – Budzyńska M., Mniejszości narodowe i etniczne – 

bogactwo czy problem? Instytucjonalizacja mniejszości 

narodowych w Polsce w latach 1989 – 2002, Warszawa 2003. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Bieżące wiadomości prasowe/internetowe na temat  

mniejszości narodowych w Polsce. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą narodów i mniejszości narodowych 

we współczesnym świecie w Polsce w ujęciu teoretycznym i praktycznym 

W_02 
W podstawowym stopniu wykazuje wiedzę dotyczącą wpływu mniejszości 

narodowych na bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe 

W_03 
Wykazuje wiedzę nt. polityzacji polityki narodowościowej i mniejszości 

narodowych oraz ich społecznego aspektu 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Umie określić rolę i znaczenie mniejszości narodowych w polityce państw, ze 

szczególnym uwzględnieniem polskiej problematyki 

U_02 
Potrafi osadzić zagadnienia dotyczące narodów i mniejszości narodowych w 

teorii polityki 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ma świadomość istoty społeczeństwa obywatelskiego 

K_02 
Cechuje się tolerancyjną i otwartą postawą wobec mniejszości narodowych, zna 

znaczenie poszanowania wobec mniejszości narodowych 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 16 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
10 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 20 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Niemilitarny wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Bezpieczeństwo 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 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
14 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 18 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu 

Optional Module: Central Europe in the proces of European 

integration  

Central Europe in the proces of international integration 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 i praca indywidualna ze studentem 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Europa Master 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język angielski 

Treści programowe 

 

 

Definition of the region of Central and Eastern Europe 

An analyzes of the basic economic and social parameters of the 

Central and Eastern Europe in the context of European 

integration  

The historical approach  - evolutionary perspective on Central 

and Eastern Europe (CEE) position  in the European 

integration processes  

An analysis of the individual  EU member states, including 

their path towards and position within the integrated Europe:  

Croatia as the youngest EU member state   

The Czech Republic in the process of European integration  

Cyprus in the process of European integration  

Lithuania in the process of European integration  

Belarus in the process of European integration  

Estonia in the process of European integration  

Latvia in the process of European integration  

Hungary in the process of European integration  

Romania in the process of European integration  

The Slovak Republic in the process of European integration 

Wykaz 

literatury podstawowej 

The New Member States and the European Union. Foreign 

Policy and Europeanization, eds. M. Baun, D.Marek, 

Routledge 2013, 

Direct Democracy: The Eastern and Central European 

Experience, red. A. Auer, M. Bützer, Aldershot, Burlington, 

Singapur, Sydney 2001. 

Françoise Lemoine , Integrating Central and Eastern Europe in 

the European Trade and Production Network, Working Paper 

107 July 1998  

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Internet sources refering to the specific case studies 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
The student has knowledge about the main directions of development of the 

CEE societies and economies in the European context 

W_02 
The student has  in-depth knowledge about the processes of integration in 

CEE 

W_03 The student has in-depth knowledge about the European integration 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

The student is able to acquire knowledge and develop his/her research skill on 

his/her own, by following guidelines on the European integration provided by 

the tutor 

U_02 
The student can conduct case studies focused on the economic development in 

CEE 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 The student is aware of his/her knowledge and skills 

K_02 The student determines his/her path of perfecting own skills and competences 

K_03 

The student understands necessity of permanent self education and updating 

knowledge in the field of social science (especially in the field of the European 

integration processes) 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 60 

Zaliczenie zajęć 4 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
4 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 2 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu 

Optional Module: Central Europe in the proces of European 

integration  

Polish and Central European ideas of European integrtion 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 i praca indywidualna ze studentem 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Europa Master 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język angielski 

Treści programowe 

 

 

Historical, political and cultural determinants of Central-

Eastern European states' ideas and perceptions of Europe and 

European Integration  

The Central-Eastern European states' reflections on ideas of  

United States of Europe 

the New Europe  

The Polish Federal Program  

Central Europe: definitions, dimension, core functions of the 

notion  

The ideas of Eastern Enlargement in Central -Eastern European 

states  

The future of EU in the political considerations of Central – 

Eastern European states 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Neumann I.B., Forgetting the Central Europe of the 1980s, [w:] 

Central Europe: Core or periphery?, ed. Ch. Lord, 

Copenhagen, Business School Press, Copenhagen 2000.  

Popowicz K., Poland – EU: Three Scenarios, Institute of Public 

Affairs, Warsaw 1998.  

Trzaskowski R., From candidate to member state: Poland and 

the future of the EU, “Occasional Papers”, no 37, 2002.  

Poland and the future of the European Union, speech of Mr. 

Radosław Sikorski, Foreign Minister of Poland, Berlin, 28 

November 2011.  

Lednicki A., Pan-Europe. In: Towards a United Europe. 

Anthology of Twentieth Century Polish Thought on Europe, 

ed. S. Łukasiewicz, Warsaw 2011.  

Jaworski W.L., United States of Europe. In: Towards a United 

Europe. Anthology of Twentieth Century Polish Thought on 

Europe, ed. S. Łukasiewicz, Warsaw 2011.  

Bocheński A., Political difficulties of a Central European 

Federation. In: Towards a United Europe. Anthology of 

Twentieth Century Polish Thought on Europe, ed. S. 

Łukasiewicz, Warsaw 2011.  

Wandycz P., International organizations in the federal 

movement. In: Towards a United Europe. Anthology of 

Twentieth Century Polish Thought on Europe, ed. S. 

Łukasiewicz, Warsaw 2011.  

Piłsudski R., The Polish Federal Program. In: Towards a 

United Europe. Anthology of Twentieth Century Polish 

Thought on Europe, ed. S. Łukasiewicz, Warsaw 2011.  

Jordan Z., Independence and Federalism. In: Towards a United 

Europe. Anthology of Twentieth Century Polish Thought on 

Europe, ed. S. Łukasiewicz, Warsaw 2011.  

Bergman A., Poland and the New Europe. In: Towards a 

United Europe. Anthology of Twentieth Century Polish 

Thought on Europe, ed. S. Łukasiewicz, Warsaw 2011.  

 



 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Irah Kučerová, Geopolitics of Central Europe - A Historical 

View, Annales Universitatis Apulensis. Series Historica 

:Central and Eastern European Online Library, January 2015  

Attila Ágh, The Decline of Democracy in East-Central Europe, 

Problems of Post-Communism , January 2016.  

M. Kundera, The tragedy of Central Europe, The New York 

Review of Books, April 1984.  

Rafał Riedel (red.) Central Europe: Two Decades After, 

Warsaw 2010.  

Ronald D. Asmus and Alexandr Vondra,  ‘The Origins of 

Atlanticism in Central and Eastern Europe, Cambridge Review 

of International Affairs, 2005.  

Marko Lehti and David J. Smith (eds.) Post-Cold War Identity 

Politics: Northern and Baltic Experiences, London: Frank 

Cass, 2002.  

Robert Rohrschneider and Stephen Whitefield, ‘Political 

Parties, Public Opinion and European Integration in Post-

Communist Countries: The State of the Art, European Union 

Politics, 2006.  

Jiri S. Melich, ‘The Relationship between the Political and the 

Economic in the Transformations in Eastern Europe: 

Continuity and Discontinuity and the Problem of Models,’ East 

European Quarterly, 34:2, 2002.  

Michael Illner, ‘Second Thoughts on the Transformation in 

Eastern and Central Europe,’ in Thomas P. Boje, Bart van 

Steenbergen, Sylvia Walby (eds.) European Societies: Fussion 

or Fission? London: Routledge, 1999.  

Lavinia Stan,‘The Vanishing Truth? Politics and Memory in 

Post-Communist Europe,’ East European Quarterly, 44:4, 

December 2006.  

Michael Dauderstädt and Andre W. M. Gerrits 

‘Democratisation after Communism: Progress, Problems, 

Promotion, International Politics and Society, 4, 2000.  

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

The student characterizes  with understanding the complex phenomena and 

processes and their changes taking place in contemporary international 

politics, with particular emphasis on the experiences of Central and Eastern 

Europe. 

W_02 
The student identifies and explains the most important integration and 

disintegration processes in the world 

W_03 
The student describes advanced differences and cultural-civilization 

interactions in relations in Europe 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

In the in-depth process of analyzing relations between subjects of international 

relations, including European integration, the student comprehensively 

synthesizes various categories of conditions (political, economic, social, 

demographic, cultural) present in the contemporary world. 

U_02 
The student recognizes political, social and cultural conditioning on the 

relations between the participants of European integration 

U_03 

The student analyses problems in European integration and ways of solving 

them, taking into account its complexity and multifaceted nature in the research 

process 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Being aware of the level of her/his knowledge, the student is able to initiate the 

process of its completion in the interdisciplinary dimension 

K_02 
The students is determined to evaluate objectively and non-emotionally, though 

reflectingly, historical and contemporary events 

K_03 
The student is focused on cooperation of partners from various cultural areas as 

well as historical and political experiences. 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 60 

Zaliczenie zajęć 4 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
4 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 2 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu 

Optional Module: Central Europe in the proces of European 

integration  

Postcommunist societies in Europe 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 i praca indywidualna ze studentem 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Europa Master 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język angielski 

Treści programowe 

 

 

Everyday life under communism and post-communism; 

Science and technology under communism and post-

communism 

Class structure and workers in communist and post-communist 

societies; 

Political parties in post-communist countries 

Fine arts, literature and theatre under communism and post-

communism 

Cities and spatial development in state-socialism and post-

communism 

Social (re)organisation of society in state socialism ('soviet 

fordism') 

Gender relations in communism and post-communism 

Nationalities and ethnic policies under state-socialism and 

post-communism 

Dissidents' texts: political opposition and their relation with the 

system 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Balcerowicz, Leszek, Post-Communist Transition: Some 

Lessons. Thirty-first Wincott lecture, 8 october 2001, The 

Institute of Economic Affairs, The Wincott Foundation, 

London 2002. 

Burawoy, Michael, Working in the tracks of state socialism, 

"Capital and Class", No. 98, Summer 2009, pp. 33 - 64. 

Congiu, Massimo, Trade Unions and the Labour Market in 

Four New European Union Member States (Chapter 8), in: J. 

Pickles, State and Society in Post-Socialist Economies, 

London 2008, pp. 158 – 168. 

Fowkes, Ben, Ethnicity and Ethnic Conflict in the Post-

Communist World, London 2002. 

Josephson, Paul R.  Would Trotsky wear bluetooth? 

Technological Utopianism under Socialism, 1917- 1989, The 

Johns Hopkins University, Baltimore 2010. 

Klein, Naomi, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster 

Capitalism, Metropolitan Books, New York 2007 (esp. Chapter 

9: Slamming the Door on History: A Crisis in Poland, a 

Massacre in China, pp. 171 – 193). 

Kovács, Zoltán, Cities from socialism to global capitalism: An 

introduction, „GeoJournal” 49, 1999, pp. 1 - 6. 

Sztompka, Piotr, Civilizational Incompetence: The Trap of 

Post-Communist Societies, "Zeitschrift für Soziologie", Jg. 22, 

H. 2, April 1933, pp. 85 - 95. 

Verdery, Katherine,  What Was Socialism and What Comes 

Next?,  Princeton University Press, New Jersey 1996. 

 



 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Andrusz Gregory;  Szelényi, Iván; Harloe, Michael, Urban and 

Regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies, 

Blackwell 1996 

Burawoy, Michael; Verdery, Katherine, Uncertain transition: 

Ethnographies of Change in Post-Socialist World, Rowman & 

Littlefield 1999. 

Coppieters, Bruno; Huysseune, Michel (eds.), Secession, 

History, and the Social Sciences, VUB Press, Brussels 2002. 

Czepczyński, Mariusz, Cultural Landscapes of Post-Socialist 

Cities: Representation of Powers and Needs Ashgate 2008. 

Đjilas, Milovan, The New Class: An Analysis of the 

Communist System, Harcourt Brace & Co., New York 1957. 

Dyker, David, Catching Up and Falling Behind: Post-

Communist Transformation from Historical Perspective, 

Imperial College, London 2004. 

Fulbrook, Mary,  The People's State: East German Society 

from Hitler to Honecker, YUP, New Haven-London 2005 

Galasinska Anna; Galasinski, Dariusz (eds.), The Post-

Communist Condition: Public and Private Discourses of 

Transformation, John Benjamins Publishing Company, 

Amsterdam - Philadelphia 2010. 

Grzymała-Busse, Anna,  Rebuilding the Leviathan: Party 

competition and the State Exploitation in Post-Communist 

Democracies,  Cambridge UK 2007. 

Havel, Václav, The Power of the Powerless, 1978. 

 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 The student defines the problems of post-socialist societies 

W_02 The student describes phenomenon occurring in post-socialist societies 

W_03 
The student characterizes the basic differences between post-socialist societies 

and those who did not experience state socialism 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Student draws conclusions based on statements related to particular points of 

view (political views) 

U_02 The student criticizes the occurrence related to social rehabilitation. 

U_03 Student organizes knowledge about the issues of post-socialist societies 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
The student is critical towards especially unilateral assessments concerning 

post-communist societies 

K_02 The student is open to various interpretations of the same occurrence 

K_03 
The student works independently on the analysis of specific issues related to the 

functioning of socialist and post-socialist societies. 

K_04  

 

 



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 60 

Zaliczenie zajęć 4 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
4 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 2 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu 
Optional Module: Culture and society in Europe  

Church-State relations in Europe 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 i praca indywidualna ze studentem 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Europa Master 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język angielski 

Treści programowe 

 

 

Theorizing on religion: making sense of religion  and religious 

change 

Theorizing on religion and politics: secularization or 

desecularization? 

Religion in Europe and in the USA  

Different models of church-state relations in Europe 

Church-state relations in the Western Europe 

Church-state relations in the Central and Eastern Europe 

Church-state relations in Northern Europe 

Religion and religiosity in Poland 

John Paul II as a religious leader and diplomat 

Religion in the EU: actors, interests, goals 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

S. Ferrari, R. Cristofori, Law and Religion in the 21st Century. 

Relations between States and Religious Communities, Ashgate 

2010 

J. Habermas, Notes on a post-secular society, 18/06/2008 

L.N. Leustean, Representing Religion in the European Union. 

Does God Matter? Routledge 2014 

L.N. Leustean, J.T.S. Madeley, Religion, Politics and Law in 

the European Union, Routledge 2010 

A. Singleton, Religion, Culture and Society. A Global 

Approach, SAGE 2014 

L. Stan, Church-State Relations in the Expanded Europe: 

Between Religious Pluralism and Church Establishment, 

Conference Paper, 2009, http://www.academia.edu 

M.D. Toft, D. Philpott, T.S.Shah, God’s Century. Resurgent 

Religion and Global Politics,  New York- London 2011 

R. Torfs, The Religion-State relationships in Europe, “The 

Review of Faith and International Affairs”, Summer 2010, pp. 

15-20.  

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

D. Kalkandjieva, A Comparative Analysis on Church-State 

Relations in Eastern Orthodoxy: Concepts, Models, and 

Principles, “Journal of Church and State”, vol. 53, no. 4, May 

2011, pp. 587-614 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Student is aware of the deep cultural-religious diversification of the 

contemporary Europe 

W_02 
Student possesses knowledge on the confessional differences and their 

influence on the social-political sphere of the contemporary European states 

W_03 Student profoundly defines the state-church relations in the European states 

W_04 
Student is conscious of the increasing role of the religious and cultural factor 

in the contemporary Europe 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Student can explain both positive and negative consequences of religious 

influences in Europe 

U_02 
Student represents the attitude of understanding and tolerance with the reference 

to cultural and religious differences 

U_03 
Student explains the influence of the social and cultural conditions on the 

relations between the actors of the European integration 

U_04 
Student can profesionally interprete the basic phenomena (cultural, political, 

economical, legal) occuring in the process of the European integration 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Student is able to discuss indeprendently and constructively on the important 

cultural-religious differences in Europe 

K_02 Student represents the attitude of the holistic perception of the world 

K_03 
Student is able to refer to the interdisciplinary knowledge to describe and 

explain different aspects of the European politics 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 60 

Zaliczenie zajęć 4 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
4 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 2 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu 
Optional Module: Culture and society in Europe  

Eastern Enlargement as social and cultural clash in Europe 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 i praca indywidualna ze studentem 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Europa Master 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język angielski 

Treści programowe 

 

 

Historical and cultural dimension of processes of 

transformation and integration in Central and Eastern Europe 

The national dimension of processes of transformation and 

integration in Central and Eastern Europe 

The political dimension of processes of transformation and 

integration in Central and Eastern Europe 

The role, importance and position of the EC / EU during and 

after the Cold War 

The enlargement of the European Union to the East in the 

politics of the Member States and the countries of Central and 

Eastern Europe after 1989 

The reform and future of the European Union in the politics of 

the Member States and the countries of Central and Eastern 

Europe after 1989 

The logics of EU enlargement to the East: dimensions, 

interests, assumptions. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Neumann I.B., Forgetting the Central Europe of the 1980s, [w:] 

Central Europe: Core or periphery?, ed. Ch. Lord, Copenhagen 

Business School Press, Copenhagen 2000.  

Curyło B., Two Europes. An analysis of the multi-level 

accession negotiations between Poland and the European 

Union, [w:] “Central and Eastern European Review”.  

Harries O., The collapse of the West, [w:] “Foreign Affairs”, 

72:4, 1993.  

Goldstein W., Europe after Maastricht, [w:] “Foreign Affairs”, 

71:5, 1992.  

Todorova M., Isn’t Central Europe dead?, [w:] Central Europe: 

Core or periphery?, ed. Ch. Lord, Copenhagen Business School 

Press, Copenhagen 2000. 

Inotai A., The ‘Eastern Enlargements’ of the European Union, 

[w:] The Enlargement of the European Union, ed. M. Cremona, 

Oxford University Press, Oxford 2003.  

Piedrafita S., Torreblanca J., The three logics of EU 

enlargement: interests identities and arguments, “Politique 

europeenne”, 2005/1, no. 15.  

Pridham G., EU enlargement and consolidating democracy in 

post-communist states – formality and reality, „Journal of 

Common Market Studies” 2002, vol. 40, no. 3.  

Rhodes M., Post-Visegrad cooperation in East Central Europe, 

„East European Quarterly” 1999, vol. 33, no. 1.  

Rohrschneider R., Whitefield S., Political parties, public 

opinion and European integration in post-communist 

countries: The state of the art, „European Union Politics” 2006, 

vol. 7, no. 1.  

Treverton G.F., The new Europe, „Foreign Affairs” 1992, vol. 

71, no. 1.  

 



 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Irah Kučerová, Geopolitics of Central Europe - A Historical 

View, Annales Universitatis Apulensis. Series Historica 

:Central and Eastern European Online Library, January 2015  

Attila Ágh, The Decline of Democracy in East-Central Europe, 

Problems of Post-Communism , January 2016.  

M. Kundera, The tragedy of Central Europe, The New York 

Review of Books, April 1984.  

Rafał Riedel (red.) Central Europe: Two Decades After, 

Warsaw 2010.  

Ronald D. Asmus and Alexandr Vondra,  ‘The Origins of 

Atlanticism in Central and Eastern Europe, Cambridge Review 

of International Affairs, 2005.  

Marko Lehti and David J. Smith (eds.) Post-Cold War Identity 

Politics: Northern and Baltic Experiences, London: Frank 

Cass, 2002.  

Robert Rohrschneider and Stephen Whitefield, ‘Political 

Parties, Public Opinion and European Integration in Post-

Communist Countries: The State of the Art, European Union 

Politics, 2006.  

Jiri S. Melich, ‘The Relationship between the Political and the 

Economic in the Transformations in Eastern Europe: 

Continuity and Discontinuity and the Problem of Models,’ East 

European Quarterly, 34:2, 2002.  

Michael Illner, ‘Second Thoughts on the Transformation in 

Eastern and Central Europe,’ in Thomas P. Boje, Bart van 

Steenbergen, Sylvia Walby (eds.) European Societies: Fussion 

or Fission? London: Routledge, 1999.  

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

The student characterizes  with understanding the complex phenomena and 

processes and their changes taking place in contemporary international 

politics, with particular emphasis on the experiences of Central and Eastern 

Europe. 

W_02 
The student identifies and explains the most important integration and 

disintegration processes in the world 

W_03 
The student describes advanced differences and cultural-civilization 

interactions in relations in Europe 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

In the in-depth process of analyzing relations between subjects of international 

relations, including European integration, the student comprehensively 

synthesizes various categories of conditions (political, economic, social, 

demographic, cultural) present in the contemporary world. 

U_02 
The student recognizes political, social and cultural conditioning on the 

relations between the participants of European integration 

U_03 

The student analyses problems in European integration and ways of solving 

them, taking into account its complexity and multifaceted nature in the research 

process 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Being aware of the level of her/his knowledge, the student is able to initiate the 

process of its completion in the interdisciplinary dimension 

K_02 
The students is determined to evaluate objectively and non-emotionally, though 

reflectingly, historical and contemporary events 

K_03 
The student is focused on cooperation of partners from various cultural areas as 

well as historical and political experiences. 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 60 

Zaliczenie zajęć 4 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
4 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 2 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu 
Optional Module: Culture and society in Europe  

Human Rights 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 i praca indywidualna ze studentem 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Europa Master 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język angielski 

Treści programowe 

 

 

Human rights – key concepts, definitions, theories;  

Human rights protection systems: 

UN HR protection systems 

Regional systems – EU 

Regional systems – CoE 

Regional systems – other 

National HR protection systems 

Selected human rights issues 

Right to life 

Freedom of speech 

Freedom from slavery 

Freedom from torture 

Political rights 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Rehman J, International Human Rights Law. A practical 

approach, Pearson 2003 

Osiatynski, W.. Introduction to the Concept of Human Rights. 

From Handbook for Helsinki Committees. A Guide in 

Monitoring and Promoting Human Rights, and NGO 

Management. International Helsinki Federation for Human 

Rights, 1995. 

Osiatyński, W., Human Rights and Their Limits. Cambridge 

University Press. 2009 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Steiner H. J., Alson P., International Human Rights in Context, 

Oxford 1996; 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Has advanced knowledge on importance of Human Rights 

W_02 
Knows competences and case law of European Court of Human Rights, Court 

of Justice of the European Union and the General Court of the EU. 

W_03 
Has advanced knowledge on monitoring mechanisms of fundamental rights in 

the EU 

W_04 
Can recognize human rights violations and and point to relevant solutions and 

mechanisms at the European level 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Can prepare written arguments on human rights issues 

U_02 Can analyze public debate 

U_03 Can effectively use research methods, including data gathering 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Can participate in public debate on important issues of modern world 

K_02 Is aware of importance of democratic values and can take part in civic activities 

K_03 Can improve hit knowledge and skills 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 60 

Zaliczenie zajęć 4 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
4 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 2 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Organizacja władzy regionalnej i lokalnej 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Zaliczenie z oceną 

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 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
14 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 18 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Political communication 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Egzamin 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Europa Master 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język angielski 

Treści programowe 

Political communication – key concepts, definitions and 

models;  

Media and public opinion;  

Democracy and representation;  

Agenda setting, Priming, Framing;  

Professionalization of political communication;  

Electoral campaigns;  

Communication strategies of political actors;  

New Media, Tabloidization;  

Grassroots campaigning;  

Research methods in political communication 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Brian McNair, An Introduction to Political 

Communicationation 5th Edition, Routledge 2011 (Textbook) 

Darren G Lilleker, Key Concepts in Political Communication, 

Sage 2006 (Reference book) 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Agenda Setting: Old and New Problems in the Old and New 

media, (eds.) B. Dobek-Ostrowska, B.Łódzki, W.Wanta, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2012 

Czasopisma: Political Communication, Taylor Francis; Journal 

of Communication, Wiley Online; The International Journal of 

Press/Politics, Sage Journals 

 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Knows and understands research methods used in political communication 

W_02 Knows and understands  key terms and concepts in political communication 

W_03 Knows and understands theories of political communication 

W_04 Is aware and is able to describe evolution of mass media and new media 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Understands and describes communication processes and their influence on 

democracy 

U_02 Can conduct research in the field of political communication 

U_03 Can prepare written and oral arguments on political communication issues 

U_04 Can analyze communication strategies of political actors 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Can participate in public debate on important issues of modern world 

K_02 
Can analyze political behavior using scientific methods with critical and 

realistic attitude 

K_03  

K_04  

 



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 60 

Zaliczenie zajęć 4 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
4 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 2 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Political decision-making 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Europa Master 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język angielski 

Treści programowe 

 

 

Policy making as a general framework for decision-making 

processes  

The structure of a decision - model by Richard Lau  

Rational actor model of decision-making 

Bureaucratic politics model of decision-making 

Organizational politics model of decision-making 

Prospect theory and decision-making 

Poliheuristic theory of decision-making - the bridge between 

the rational perspective and the bounded rationality perspective 

The concept of incremental politics and why this type of 

political-decision making is typical for a democratic systems 

Decision making approach in the study of international politics 

Groupthink and its impact on decision-making 

Informality of decision-making at the local level as a risk to 

democratic representation 

Non-governmental organizations’ participation in the decision-

making process: four levels of intensity (information, 

consultation, dialog, partnership) 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Almond G. (ed.) (2003), Comparative Politics Today. A world 

view, Longman .  

Copus C., Erlingsson O.G. (2013) Formal institutions versus 

informal decision-making. On parties, delegation and 

accountability in local government, ‘Scandinavian Journal of 

Public Administration’, vol. 17, no 1. 

Code of good practise for civil participation in the decision 

making process (2009) The Council of Europe.  

Hart P. (1991) Irving L. Janis’ victims of groupthink, ‘Political 

Psychology’, vol. 12, no.2.  

Braybrooke D., Lindbloom E. C. (1969) Types of Decision-

Making in: International Politics and Foreign Policy, ed. James 

Rosenau, New York: Free Press.  

Lau R. (2003) Models of decision-making, in: Oxford 

Handbook of Political Psychology, ed. Leonie Huddy, David 

O. Sears, and Jack S. Levy, Oxford University Press.  

Mintz A., DeRouen K. (2010) Understanding Foreign Policy 

Decision Making, Cambridge University Press.  

Snyder C.R., Bruck W.H., Sapin B. (1969) Decision making 

approach in the study of international politics in: International 

Politics and Foreign Policy, ed. James Rosenau, New York: 

Free Press.  

 



 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Allison G. (1969) Conceptual models and the Cuban missile 

crisis, ‘The American Political Science Review’, vol. LXIII, 

no. 3. 

Andrews J.C. (2007), Rationality in Policy Decision Making, 

in: Handbook of public policy analysis. Theory, politics and 

methods, ed. F. Fischer, G.Miller, M. Sidney, Boca Raton, 

London, New York: CRC Press.  

Rosenau N. J. (1967), The Premises and Promises of Decision-

Making Analysis, in: Contemporary Political Analysis, ed. 

James C. Charlesworth, New York: Free Press. 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
The student explains the notion of political decision-making process and 

describes its various models. 

W_02 

The student is able to comprehensively explain the systems of norms and rules 

(legal, moral, organizational, professional, ethical) determining political 

structures 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

The student is able to take holistic approach when analyzing and interpreting 

decisions and actions of the state authorities (both domestic and international 

ones, including those regarding the European integration) 

U_02 

The student is able to in-depth analysis of the European politics understood as 

a social phenomenon, by identifying a specific social processes of European 

scope and their impact on political decisions 

U_03 

The student is able to in-depth analysis and interpretation of the selected 

decisions and actions of the member states (in both domestic and international 

dimensions) and institutions of the EU 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
The student can work and cooperate in team by assuming different roles in an 

effective and creative manner 

K_02 He/she understands the role of decision-making process in political life. 

K_03  

K_04  

 

  



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 60 

Zaliczenie zajęć 4 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
4 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 2 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Polityka regionalna UE 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Egzamin 

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 Polityka społeczna 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Egzamin 

Liczba punktów ECTS 5 

Specjalność (brak) 

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 funkcjo 

Wykaz 

literatury podstawowej 

M. Hill, Polityka społeczna we współczesnym świecie: analiza 

porównawcza, Warszawa 2010. 

J, Auleytner Julian, Polityka społeczna, czyli ujarzmianie 

chaosu socjalnego, Warszawa  2002. 

M. Księżopolski, Polityka społeczna. Wybrane problemy 

porównań międzynarodowych, Katowice 1999. 

Polityka społeczna.Podręcznik akademicki. pod red. G.Firlit–

Fesnak,M.Szylko–Skoczny,  Warszawa 2007. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Głąbicka K., Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty 

aksjologiczne i empiryczne,Warszawa 2001. 

Klein N., No Logo, Izabelin 2004 

„Polityka społeczna” czasopismo wydawane przez Instytut 

Pracy i Spraw Socjalnych 

Wokół teorii polityki społecznej. Pod red. B. Sztur – 

Jaworskiej, B. Rysz – Kowalczyk, Oficyna wydawnicza 

ASPRA-JR, Warszawa 2003 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Posiada podstawową wiedzę z zakresu identyfikowania podziałów 

społecznych, politycznych i socjopolitycznych. 

W_02 
Objaśnia podstawowe procesy i pojęcia ekonomiczno-społeczne w zakresie 

polityki społecznej 

W_03 
Posiada podstawową wiedzę o społecznych problemach współczesnego 

świata. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi postrzegać politykę jako zjawisko społeczne, identyfikując u źródeł 

konkretnych procesów politycznych istotne zjawiska społeczne. 

U_02 

Posiada umiejętność analizy społecznych problemów  współczesnego świata, 

dostrzegajac ich powiązanie ze zjawiskami występującymi na róznych 

poziomach życia społecznego 

U_03 
Potrafi przeprowadzić analizę, a następnie wyjaśnić zachowania człowieka oraz 

grup społecznych w życiu publicznym 

U_04 
Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych na temat zagadnień z 

zakresu polityki społecznej 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Jest zdolny do budowania systemu własnych poglądów na zagadnienia szeroko 

rozumianej polityki społecznej 

K_02 
Prezentuje postawę tolerancji, równości szans i holistycznego postrzegania 

świata 

K_03 
Wykazuje szczególną wrażliwość społeczną na rozmaite problemy życia 

codziennego 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 16 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 38 



 

 

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 Practise 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Praktyka zawodowa 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie bez oceny 

Liczba punktów ECTS 20 

Specjalność Europa Master 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język angielski 

Treści programowe 

The acquaintance with the practice documentation regulated by 

the Institute of Political Science UO. 

Preparation for a practice – arranging details and place. 

Taking up professional practices. 

Realization of a research project. 

Evaluation of practice and preparation of the final documents. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Documentation related to the course of professional practice - 

regulations and instructions prepared by CZAS (Center for 

Professional Activation of Students at the Institute of Political 

Science of the University of Opole). 



 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Documentation related to the course of professional practice - 

regulations and instructions prepared by CZAS (Center for 

Professional Activation of Students at the Institute of Political 

Science of the University of Opole). 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
During the internships, student identifies elements for their seminar research 

using the methodology of political science 

W_02 

 

Student gets knowledge about the practical functioning of enterprises, public 

institutions or non-governmental organizations 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Student undertakes efforts to organize their own work; he/she uses the skills of 

identifying threats, developing source materials and using digital tools and 

techniques 

U_02 
Student takes part in the discussion, using scientific knowledge, which aims to 

define a research problem and answer the reserch questions 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

 

Student shows willingness to work and take actions to implement the right 

model of his/her professional career 

K_02 Working in a team,  students can properly perform the tasks entrusted to them 

K_03 Student finds theirself in a professional environment 

K_04  

 

  



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
240 

Udział w konsultacjach 2 

Zaliczenie zajęć 2 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
2 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 2 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu 
Problemy społeczno-gospodarcze krajów Bliskiego i 

Środkowego Wschodu 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Zaliczenie z oceną 

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 2 

Zaliczenie zajęć 8 

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 Psychologia polityki 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

Psychologia wpływu społecznego.  

Psychologia tłumu.  

Aktywność polityczna: formy, uwarunkowania, skutki.  

Osobowościowe uwarunkowania preferencji politycznych.  

Myślenie polityczne.  

Racjonalność poglądów i zachowań politycznych.  

Zachowania wyborcze.  

Przywództwo polityczne.  

Ekstremizm polityczny 

Wykaz 

literatury podstawowej 

H. Pietrzak, J. Gawroński, Psychologia polityki, Rzeszów 2012 

K. Skarżyńska, Człowiek a polityka. Zarys psychologii 

politycznej, Warszawa 2005 Psychologia polityczna, red. D. O. 

Sears, L. Huddy, R. Jervis, Kraków 2008 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

G. Le Bon, Psychologia tłumu, Warszawa 1994 U. 

Jakubowska, Ekstremizm polityczny. Studium 

psychologiczne, Gdańsk 2005 Psychologia poznawcza w 

praktyce: ekonomia, biznes, polityka, red. A. Falkowski, T. 

Zaleśkiewicz, Warszawa 2012 D. Westen, Mózg polityczny, 

Poznań 2014 P. Żukiewicz, Przywództwo polityczne: teoria i 

praktyka, Warszawa 2011 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Wyjaśnia umiejscowienie nauki o polityce w obrębie innych obszarów i 

dziedzin nauk społecznych – opisuje relacje pomiędzy polityką a psychologią 

W_02 
Przedstawia źródła i naturę psychologicznych prawidłowości rządzących 

podmiotami politycznymi. 

W_03 
Opisuje i wyjaśnia procesy psychologiczno-społeczne, a także identyfikuje 

rządzące nimi prawidłowości. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analizuje politykę jako zjawisko społeczne i psychologiczne. 

U_02 
Potrafi wyporwadzać właściwe wnioski dotyczące procesów lub zjawisk 

psychologicznych zachodzących w obszarze polityki. 

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

w życiu politycznym. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskutuje o mechanizmach psychologicznych w przestrzeni polityki. 

K_02 
Krytycznie opiniuje obserwowane zjawiska i wydarzenia polityczne, z 

uwzglednieniem ich psychologicznego podłoża. 

K_03 
Jest świadomy potrzeby ciągłego doskonalenia umiejętności i poszerzania 

wiedzy z psychologii polityki. 

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  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 28 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Psychology of politics 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Egzamin 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Europa Master 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język 

wykładowy 

Język angielski 

Treści 

programowe 

Psychology of politics – introduction 

Psychology of politics as a subdiscipline of social sciences 

Main theoretical approaches in the political psychology 

Decision making 

Behavioral decision theory 

Rational choice theories 

Individual and collective memories as a heuristics 

Childhood and adult political development 

Group identification 

Personality and political behaviour 

Political rhetoric 

Psychology of emotion 

 

Wykaz 

literatury 

podstawowej 

Sears, D.O., Huddy, L., Jervis,R (2003). Oxford Handbook of Political 

Psychology. Oxford, New York: Oxford University Press. 

Graham, J. Haidt, B.A. Nosek, Liberals and conservatives rely on different sets of 

moral foundations, “Journal of Personality and Social Psychology” 96/2009, pp. 

1029–1046. Free access: http://projectimplicit.net/nosek/papers/GHN2009.pdf 

S. Milgram (1963). Behavioral study of obedience. Free access: 

http://iws.collin.edu/blusk/Milgram_obed.pdf 

P. Zimbardo, C. Maslach, C. Haney, Reflections on the Stanford Prison 

Experiment: Genesis, Transformations, Consequences. Free access: 

http://www.prisonexp.org/pdf/blass.pdf 

 

Wykaz 

literatury 

uzupełniającej 

G. Hofstede, Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Models in Context, 

„Online Readings in Psychology and Culture”, 2 (1) 2011, 

http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1014. Free access: 

http://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=orpc 

Hofstede, G., Bond, M. H. (1988), The Confucius connection: From cultural roots 

to economic growth. „Organizational dynamics”, nr 16(4), pp. 5-21. Free access: 

http://www2.seminolestate.edu/falbritton/Summer%202009/FHI/A 

rticles/Hofstede.confucious%20connection%20120505%20science%20direct.pdf 

N. Mazar, O. Amir, D. Ariely (2008). The Dishonesty of Honest People: A Theory 

of Self-Concept Maintenance.  Free access: http://www-

2.rotman.utoronto.ca/facbios/file/Mazar_Dishonesty_forthcomingJMR.pdf 

Y. Inbar, D. Pizarro, P. Bloom (2008). Conservatives are more easily disgusted 

than liberals. “Cognition and Emotion”. Free access: 

http://yoelinbar.net/papers/disgust_conservatism.pdf 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Precisely indicates and identifies sources, nature and changes in the political 

structures and institutions. 

W_02 

Student has in-depth knowledge, enabling understanding of complex 

phenomena and processes and their changes taking place in the contemporary 

politics. 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Student is fluent in analyzing political events and processes, using scientific 

instruments and methods 

U_02 
Student is able to prepare extensive forms of written statements on issues in the 

field of politics and international relations 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Student is aware of the importance and level of his/her knowledge in the field 

of political science 

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 60 

Zaliczenie zajęć 4 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
4 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 2 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Regionalna polityka gospodarcza 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Egzamin 

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 Politologia 

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 Zaliczenie z oceną 

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 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Ruchy społeczne 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Egzamin 

Liczba punktów ECTS 6 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Ruchy społeczne jako kategoria historyczna, socjologiczna, 

politologiczna.      

Kryteria różnicowania ruchów społecznych: paradygmat 

wzrostu a paradygmat modernizacji.     

Natura i istota nowych ruchów społecznych.     

Podmiotowość nowych ruchów społecznych a socjologia 

zmiany: wybrane koncepcje Alaina Touraine’a, Clausa Offego, 

Manuela Castellsa, Piotra Sztompki, Immanuela Wallersteina.   

Rodzaje nowych ruchów społecznych ze względu na kryteria 

zróżnicowań (historyczne, kulturowe, polityczne, 

gospodarcze, strukturalno-ideilogiczne).   

Ruch społeczny a świadomość opozycyjna.     

Ruch społeczny jako inspiracja dla współczesnych działań 

modernizacyjnych. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

T. Paleczny, Nowe ruchy społeczne, Kraków 2010. Dynamika 

życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów 

społecznych, red. K. Gorlach, P. H. Mooney, Warszawa 2008. 

D. Della Porta, M. Diani, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, 

Kraków 2009. P. Gliński, Polscy Zieloni, Warszawa 1996. G. 

Ulicka, Nowe ruchy społeczne. Niepokoje i nadzieje 

współczesnych społeczeństw, Warszawa 1993. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

P. Kuczyński, M. Frybes z udziałem J. Strzeleckiego i D. 

Lapeyronnie, W poszukiwaniu ruchu społecznego. Wokół 

socjologii Alaina Touraine’a, Warszawa 1994. M. Castells, 

Siła tożsamości, Warszawa 2009. P. Sztompka, Socjologia 

zmiany społecznej, Kraków 2005. P. Żuk, Społeczeństwo w 

działaniu. Ekolodzy, feministki, skłotersi. Socjologiczna 

analiza nowych ruchów społecznych, Warszawa 2001. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Opisuje zjawisko ruchów społecznych i dokonuje ich różnych kategoryzacji 

W_02 

Dysponuje podstawową wiedzą w zakresie ruchów społecznych w ogóle, a 

zwłaszcza nowych ruchów społecznych (podaje przykłady i teoretyczne 

koncepcje) 

W_03 
Zna w podstawowym wymiarze głównych teoretyków ruchów społecznych i 

ich prace 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dostrzega różnice między ruchami historycznymi a współczesnymi 

U_02 Posługuje się specjalistyczną terminologią przedmiotu 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ma przekonanie o niezbędności ruchów społecznych we współczesności 

K_02 Potrafi docenić znaczenie ruchów społecznych w systemie społecznym 

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 20 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
30 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 54 



 

 

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 Politologia 

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 Egzamin 

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 Politologia 

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 Zaliczenie z oceną 

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 

W_04  

 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 

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 2 

Zaliczenie zajęć 8 

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 Politologia 

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 Zaliczenie z oceną 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 Śląska myśl polityczna 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Egzamin 

Liczba punktów ECTS 5 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Orientacje polityczne, nurty ideowe, dyskusje i debaty o Śląsku 

w czasach pruskiego panowania   

Śląsk jako „zwornik w strukturze Europy” w koncepcji ks. 

Emila Szramka  

Poglądy i działalność przywódcy śląskiej Chadecji – 

Wojciecha Korfantego  

Ruchy separatystyczne i autonomiczne na Śląsku w 

początkach  XX wieku i  ich liderzy  

Sprawy polskie w myśli i działalności polskiego i 

niemieckiego duchowieństwa do 1945 r.  

Ugrupowania i kierunki separatystyczne na Górnym Śląsku w 

latach 1918-1939   

Śląsk i Ślązacy w koncepcji politycznej i działalności Arki 

Bożka  utonomia regionalna w założeniach ideowych i 

działalności Ruchu Autonomii Śląska   

Rozwój ruchu ślązakowskiego na Górnym Śląsku  

Działalność przeciwników narodowego socjalizmu w 

antyhitlerowskiej opozycji    

Polska i Niemcy w myśli politycznej Edmunda Jana 

Osmańczyka  

Śląsk w myśli politycznej prof. Józefa Kokota – pierwszego 

śląskiego politologa 

Wykaz 

literatury podstawowej 

1.  Współczesna polska myśl polityczna, pod red. B. Pasierba i 

K. Paszkiewicz, Wrocław –Warszawa- Kraków 1993. 2. B. 

Pasierb, Polska myśl polityczna okresu II wojny światowej 

wobec Niemiec, Poznań 1990. 3. Śląsk w myśli politycznej i 

działalności Polaków i Niemców w XX wieku, red. Danuta 

Kisielewicz i L. Rubisz, cz 1, Opole 2001, cz. 2, Opole 2004. 

4. M. Orzechowski, Odra – Nysa Łużycka – Bałtyk w polskiej 

myśli politycznej okresu II wojny światowej, Wrocław 1969. 

5. P. Dobrowolski, Ugrupowania i kierunki separatystyczne na 

Górnym Śląsku i w Cieszyńskim w latach 1918-

1939,Warszawa –Kraków 1972. 6.  J. Ciągwa, Autonomia 

śląska 1922-1939, Katowice 1988. 7. Historia Górnego Śląska. 

Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu, red. 

Joachim Bahlcke, Dan Gawrecki, Ryszard Kaczmarek, 

Gliwice 2011. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

1. M. Lis, Górny Śląsk. Zarys dziejów do połowy XX wieku, 

Opole 2001.  2. Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość 

śląska?, pod red. Lecha Nijakowskiego, Warszawa 2004. 3. 

Polacy – Niemcy. Przeszłość teraźniejszość, pod red. Z. 

Zielińskiego Katowice 1995.  4. W. Lesiuk, Stosunki etniczne 

na Górnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem XX 

wieku, w: Górny Śląsk jako pomost między Polakami a 

Niemcami, red. D. Simonides, Opole 1990. 

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Odtwarza fakty dotyczące śląskiej myśli politycznej 

W_02 
Wyjaśnia i charakteryzuje relacje między strukturami i instytucjami 

politycznymi w skali krajowej i międzynarodowej 

W_03 
Ma podstawową wiedzę z zakresu nauki o polityce oraz jej umiejscowieniu w 

obrębie innych obszarów i dziedzin nauk społecznych 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Objaśnia wpływ uwarunkowań geograficznych na relacje państwowe w 

przestrzeni międzynarodowej 

U_02 
Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska (kulturowe, polityczne, prawne, 

ekonomiczne) występujące w obrębie współczesnych systemów politycznych 

U_03 
Potrafi odnieść się do aktualnego dyskursu dotyczącego procesów 

historycznych lub współczesnych w oparciu o fakty i metody naukowe 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Zachowuje ostrozność w wypowiadaniu opinii w kwestiach ważnych spraw 

polityczno-gospodarczych współczesnego świata 

K_02 
Odznacza sie obiektywną i nie-emocjonalną refleksyjnością przy ocenie 

wydarzeń historycznych i współczesnych 

K_03 
Ma świadomość wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu procesów 

politycznych 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 20 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
27 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 43 



 

 

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 Social movements 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Egzamin 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Europa Master 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język angielski 

Treści programowe 

 

 

Social movements: definition(s) and origins 

Social movements and social change 

Theories of social movements  

Functions of social movements 

“Old” and “new” social movements 

Collective action and collective identity 

Forms and methods of action of social movements 

Social movements and social organizations 

Global Justice Movement: origins, specifics and role 

“Solidarity” movement: origins, specifics and role  

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

D. Della Porta, M. Diani, Social movements. An Introduction, 

Blackwell Publishing 2006 

J.M. Jaspers, Protest. A Cultural Introduction to Social 

Movements, Polity Press 2014 

S. Staggenborg, Social Movements, Oxford University Press 

2011 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

The Social Movements Reader: Cases and Concepts, J. 

Goodin, J.M. Jasper (eds.), Wiley-Blackwell 2014 

G. Chesters, I. Welsh, Social Movements: The Key Concepts 

(Routledge Key Guides), 2010 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Student has extended knowledge concerning different types of political, 

cultural and social structures and institutions 

W_02 
Student demonstrates complex knowledge on socio-economical organization 

of the Westerm world in the period after WWII 

W_03 
Student comprehensively explains the processes and the concepts referrring to 

the cultural and political identification of the individual 

W_04 
Student possesses advanced knowledge in the area of identyfying social, 

political and socio-political divisions 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Student can conduct advanced analysis and explain the behaviour of the man 

and the social groups in the public life in the context of the needs and interests 

of the individual and the group 

U_02 
Student is able to communicate in the social group and aim at realizing social 

and political goals at the individual and group level 

U_03 
Student is able to critically assess the contents presented by the media and refer 

to the media in the pursuing political and social goals 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Student has the understanding of the values of the civic activity and is able to 

undertake initiatives in the reaction to the deficits in the functioning of the state 

and international community 

K_02 

Student is characterized by the social sensitivity to different problems of the 

everyday life in the perspective of the inequalities experienced by less 

adventagous social groups 

K_03 
Student perceives different sectors of articulating and realizing of collective 

interests and can join actively in their pursuing 

K_04  

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 60 

Zaliczenie zajęć 4 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
4 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 2 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Socjologia polityki (wiedza społeczna) 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Egzamin 

Liczba punktów ECTS 5 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Socjologia polityki: przedmiot i prekursorzy   

Podstawowe podejścia badawcze w socjologii polityki   

Władza w perspektywie socjologicznej    

Kultura polityczna   

Migracje międzynarodowe a polityka multikulturalizmu  

Zjawisko opinii publicznej 

Socjologia partii politycznych 

Zjawisko korupcji a demokracja   

Dobre rządzenie i jakość rządzenia 

Socjologia przemian ustrojów politycznych 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Dahl R., Stinebricker B., Współczesna analiza polityczna, 

Warszawa 2007. Lipset, M.S.  Homo politicus. Społeczne 

podstawy polityki, Warszawa 1995. Wiatr J., Socjologia 

polityki, Warszawa 2009. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Aldrich J., Political parties in and out of legislatures, [w:] The 

Oxford handbook of political institutions, ed. R.A Rhodes, S. 

Binder, B. Rockman, Oxford 2006. Almond A. G., Powell B. 

G., Kultura polityczna, [w:] Elementy teorii socjologicznych. 

Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, red. 

W. Derczyński, Warszawa 1975. Bull J.M., Newell L. J., 

Conclusion: Political corruption in Contemporary 

Democracies, [w:] Corruption in contemporary politics, eds.  

Martin J. Bull and James L. Newell.  Castles S., Miller M., 

Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2011.  

Dahrendorf R., Teoria konfliktu w społeczeństwie 

przemysłowym, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, Tom 

1,  wybór i opracowanie A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. 

Szacki, M. Ziółkowski,  Warszawa 2006. Hankiss E., Pułapki 

społeczne, Warszawa 1986. Inglehart R., Kultura a 

demokracja, [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości 

wpływają na rozwój społeczeństw, red. L. E. Harrison, S. P. 

Huntington, Poznań, 2003. Jabłoński A., Kultura polityczna i 

jej przemiany, [w:] Studia z teorii polityki. Tom II, Wrocław 

1998. Klitgaard R., International Cooperation Against 

Corruption, ,,Finance & Development” , 03/1998.  Kymlicka 

W., Multiculturalism: success, failure and the future, Migration 

Policy Institute, 2012. Lambsdorff G. J., Making corrupt deals: 

contracting in the shadow of the law, “Journal of Economic 

Behaviour & Organization”, vol. 48, 2002 Noelle-Neumann E., 

Spirala milczenia, Poznań 2004. Putnam R., Demokracja w 

działaniu, Kraków 1995, s.   Rothstein B., Uslaner E., All for 

all. Equality, corruption and social trust, ,,World Politics”, no. 

58, 09/2005. Myślik-Sobolewska K., Partie i systemy partyjne 

na świecie, Warszawa 2004. Sułek Antonii, Sondaż Polski, 

Warszawa 2001,  s. 143-175. Wilkin, J., Kategoria jakości 

rządzenia w naukach społecznych – zagadnienia 

metodologiczne. w: J. Wilkin (Ed.), Jakość rządzenia w Polsce. 

Jak ją badać, monitorować i poprawiać, Warszawa 2013. 

 



 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauki o polityce oraz jej umiejscowienia w 

obrębie innych obszarów i dziedzin nauk społecznych 

W_02 
Precyzyjnie definiuje złożone zależności i relacje pomiędzy elementami 

systemu politycznego 

W_03 
Precyzyjnie wskazuje i identyfikuje źródła, naturę i zmiany prawidłowości 

rządzących strukturami i instytucjami politycznymi 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi wnikliwie analizować politykę jako zjawisko społeczne 

U_02 
W oparciu o zaawansowaną wiedzę kompleksowo analizuje i uczestniczy w 

debacie publicznej 

U_03 
Potrafi przeprowadzić zaawansowaną analizę, a następnie wyjaśnić zachowania 

człowieka oraz grup społecznych w życiu publicznym 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Jest zdeterminowany, by obiektywnie i nie-emocjonalnie, acz refleksyjnie 

oceniać wydarzenia historyczne i współczesne 

K_02 
Mając świadomość poziomu swojej wiedzy, potrafi inicjować proces jej 

uzupełniania w wymiarze interdyscyplinarnym 

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 18 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
30 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 38 



 

 

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 Politologia 

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 Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 2 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Uzależnione od tematów zaproponowanych przez 

prowadzących konkretne konwersatorium w zakresie 

specjalistycznego języka obcego. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Uzależnione od tematów zaproponowanych przez 

prowadzących konkretne konwersatorium w zakresie 

specjalistycznego języka obcego. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Uzależnione od tematów zaproponowanych przez 

prowadzących konkretne konwersatorium w zakresie 

specjalistycznego języka obcego. 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Zna profesjonalne słownictwo i wyrażenia z zakresu nauk o polityce 

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 uzupełniać wiedzę bazując na materiałach w 

języku obcym 

U_02 
Potrafi samodzielnie i grupowo brać udział w konwersacjach przy użyciu 

języka obcego 

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 Studies Repetition 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia i praca indywidualna ze studentem 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Europa Master 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język angielski 

Treści programowe 

 

 

The contents discussed during the class are dependent on the 

topics of the theses prepared by the particilar students with 

reference to the wide context of the European issues lectured 

during the whole study period. 

Depending on the research topic being discussed in the thesis 

the student is asked to prepare to the oral presentation in which 

she/he will both present the research topic and will prove the  

advanced knowledge in the area of the European integration as 

well. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

The list of literature refers to the topic being researched by the 

particular students. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Does not apply. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Student represents profound knowledge on the different structures and 

institutions in Europe (economic, political, legal, cultural, military, social) 

W_02 
Student differs between complex interactions and relations referring to the 

actors of the European integration 

W_03 

Student demonstrates the advanced knowledge in the domain of historical 

development of the integration process referring to the area of Central-Eastern 

Europe 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Student is able to use complex theoretical knowledge to analize concrete 

processes and phenomena (cultural, religious, political, legal, economic) taking 

place in the contemporary politics, including European politics 

U_02 
Student posseses the skill of the profound analyzing of the behaviours of the 

actors of the European integration process 

U_03 
Student can comprehensively interprete fundamental phenomena (cultural, 

political, legal, economic) present in the process of the European integration 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Student is able to independently and creatively discuss the political-economic 

issues of the contemporary world, especially Europe 

K_02 
Student refers to the interdisciplinary knowledge in the process of describing 

and explaining problems of the domestic politics and European politics 

K_03 

Thanks to the possessed knowledge and the profound methodological skills in 

the area of Political Science and European integration the student is able to 

propose original and innovative ideas to solve different problems of the 

collective, organizational a 

K_04  

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
60 

Udział w konsultacjach 0 

Zaliczenie zajęć 2 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
2 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 2 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Surowce energetyczne w polityce państw 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Zaliczenie z oceną 

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 
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 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
14 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 18 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Technologiczny wymiar bezpieczeństwa 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Zaliczenie z oceną 

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 

rozowju i wpływu technologii na środowsiko 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 2 

Zaliczenie zajęć 8 

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 Teoria demokracji 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Egzamin 

Liczba punktów ECTS 6 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Geneza demokracji. 

Demokracja w teorii myśli politologicznej.     

Demokratyzm i egalitaryzm.   

Rodzaje demokracji.   

Demokracja w nauce społecznej Kościoła.     

Kryzys demokracji     

Demokratura i nowe demokracje. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

R. A. Dahl, Demokracja i jej krytycy. Kraków 1995. G.. 

Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1994. J. Kuciński, 

Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej 

Rzeczpospolitej, Wrocław 2007. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Komepdium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, 

Warszawa-Poznań 2007. 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Definiuje pojęcia i opisuje zjawiska związane z demokracją 

W_02 Zna genezę demokracji 

W_03 
Student ma szczegółową  wiedzę  o demokracji, jej roli i miejsca we 

wspołczesnym świecie i społeczeństwie 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Stosuje wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk politycznych i społecznych, 

krytycznie dobierając metody analizy 

U_02 Formułuje własne opinie nt. zjawisk demokratycznych 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest świadomy wartości demokracji dla funkcjonowania państwa i jednostki. 

K_02  

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 54 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Teoria stosunków międzynarodowych 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Egzamin 

Liczba punktów ECTS 6 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Geneza i rozwój dyscypliny stosunków międzynarodowych   

Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe  

Uczestnicy stosunków międzynarodowych 

Klasyczne teorie stosunków międzynarodowych: Realizm i 

Liberalizm  

Teorie behawioralne, krytyczne i postmodernistyczne   

Globalizm i regionalizm jako pojęcia i cechy współczesnych 

stosunków międzynarodowych 

Teoria a praktyka stosunków międzynarodowych w polityce 

zagranicznej państwa 

Wykaz 

literatury podstawowej 

1. Jackson R., Sorensen G., Wprowadzenie do stosunków 

międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków: 

Wydawnictwo UJ, 2012. 2. Czaputowicz J., Teorie stosunków 

międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa: 

Wydawnictwo PWN 2008., s.333-342.   3. Korab-Karpowicz 

W. J. Political Realism in International Relations, “The 

Stanford Encyclopedia of Philosophy”, 2010/13/17 – 

http://plato.stanford.edu/entries/realism-intl-relations/  3. 

Kłoczowski J (red.), Realizm polityczny: Przypadek polski 

(wybór tekstów), Kraków: OMP, 2008, s. 114-121, 173-181, 

199-210; 244-251. 4. Teksty wybranych artykułów w języku 

polskim i angielskim. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

1. Haliżak E. and R. Kuźniar, Stosunki międzynarodowe. 

Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.   2. Kukułka J. 

Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa: Scholar, 

2000. 3. Gałganek A. Historia Teorii Stosunków 

Międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2009. 4. Korab-Karpowicz W. J. Historia filozofii 

politycznej. Kęty: Derewiecki, s. 25-35; 116-123; 209-234; 

248-267; 284-304. 5. Łoś-Nowak T., Stosunki 

międzynarodowe: Teorie, systemy, uczestnicy, Wrocław: 

Wydawnictwo UWr, 2006. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Zna istotę, przedmiot badań i cele nauki o stosunkach międzynarodowych, a 

także jej miejsce wśród innych nauk społecznych; ma niezbędną wiedzę o jej 

teoriach i metodach badawczych oraz wiedzę na temat ich aspektów 

praktycznych. 

 

W_02 

Ma podstawową wiedzę o uczestnikach stosunków międzynarodowych, o 

zjawiskach i procesach międzynarodowych, ich związkach przyczynowo-

skutkowych oraz potrafi je obiektywnie wyjaśniać w aspekcie teoretycznym i 

opisać ich skutki pragmatyczne. 

W_03 

Potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu stosunków 

międzynarodowych, objaśniać i porównywać genezę, przebieg współczesnych 

wydarzeń międzynarodowych, wymienić determinanty procesów 

zachodzących w stosunkach międzynarodowych oraz wskazać na najważni 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi analizować wydarzenia międzynarodowe w kontekście najbardziej 

znaczących teorii stosunków międzynarodowych, będzie korzystał z metod 

badawczych w czasie prezentacji poszczególnych tematów oraz będzie umiał 

interpretować poszczególne zjawiska i procesy. 

U_02 

Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną do analizowania zjawisk i procesów 

międzynarodowych oraz do właściwej interpretacji narodowych i 

międzynarodowych wydarzeń politycznych, społecznych, kulturalnych i 

gospodarczych. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Obiektywnie i krytycznie interpretuje bieżące wydarzenia na arenie 

międzynarodowej i w danym państwie przez pryzmat interesu jednostki, 

państwa, narodu oraz innych grup  społecznych. 

 

 

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  

 
30 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 58 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Translatorium (kurs w języku nowożytnym) 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia uzupełniające magisterskie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 1 

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 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 Wielokulturowość Śląska 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 2 

Specjalność (brak) 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Najdawniejsze dzieje Śląska. Terminologia;  

Piastowie na Śląsku; 

Panowanie Habsburgów na Śląsku;  

Wojny śląskie; 

Kolonizacja fryderycjańska - rozwój gospodarczy Śląska;  

Wiosna Ludów na Śląsku;  

Berlińskie i Frankfurckie Zgromadzenia Narodowe. Udział 

Śląska w budowaniu niemieckiej samorządności; 

Powstania, plebiscyt i podział Górnego Śląska; 

Okres międzywojenny na Śląsku;  

II wojna światowa na Śląsku i jej następstwa; 

Śląska tożsamość;  

Sztuka śląska; 

Architektura przemysłowa na Śląsku;  

Mniejszość niemiecka na Śląsku;  

Śląscy nobliści. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

1. Historia Śląska, red. M. Czapliński, Wrocław 2010; 2. Dolny 

Śląsk. Monografia historyczna, red. W. Wrzesiński, Wrocław 

2006; 3. Historia Górnego Śląska, red. J. Bahlcke, D. 

Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011 4. Bahlcke J., Śląsk i 

Ślązacy, Warszawa 2001; 5. Chojecka E., Gorzelik J., Kozina 

I., Szczypka-Gwiazda B., Sztuka Górnego Śląska od 

średniowiecz do końca XX wieku, Katowice 2004; 6. Ślązacy 

od czasów najdawniejszych do współczesności. Schlesier von 

den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart, pod red. J. 

Rostropowicz, T. I Łubowice-Opole 2005, T. II Łubowice-

Opole 2006, T. III Łubowice –Opole 2009, T. IV Łubowice-

Opole 2013; 7. Morawska Ł., Wielokulturowość Śląska – 

mniejszość żydowska na Górnym Śląsku, [w:] „Pisma 

Humanistyczne” 2003, nr 5, s. 245-253. 7. Zeszyty 

Eichendorffa.Eichendorff Hefte, Historia-Kultura-Literatura. 

Geschichte-Kultur-Literatur, nr 1 i następne 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

1. Kaczmarek R, Górny Śląsk podczas drugiej wojny 

światowej, Katowice 2006; 2.Thumm G., Obce miasto: 

Wrocław 1945 i potem, Wrocław 2003. 3. Wanatowicz M. W.,  

Historia społeczno-polityczna Górnego Śląska i Śląska 

Cieszyńskiego w latach 1918-1945, Katowice 1994; 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi problemami 

występującymi na Dolnym i Górnym Śląsku. 

W_02 

Zna wybrane zagadnienia historii Śląska od czasów najdawniejszych do 

współczesności w układzie chronologicznym i problemowym. Zna i rozumie 

podstawowe pojęcia związane z Śląskiem. 

W_03 
Posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania mniejszości narodowych na 

Śląsku w przeszłości i w dniu dzisiejszym. 

W_04 
W oparciu o dzieje Śląska objaśnia istotę jego wielokulturowości oraz jej znaczenie 

w przeszłości i w teraźniejszości. 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę na temat wielokulturowości Śląska w sposób 

uporządkowany i systematyczny wykorzystując zdobytą wiedzę do prowadzenia 

debaty publicznej. 

U_02 
Potrafi wskazać, udowodnić, omówić i opisać w mediach wzajemne relacje różnych 

kierunków badań społecznych w zakresie wielokulturowości Śląska. 

U_03 
Student wykorzystując zdobyte w toku studiów kompetencje formułuje własne opinie 

dotyczące na temat wielokulturowości Śląska w sposób krytyczny i obiektywny. 

U_04 Formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów różnych autorów 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Obiektywnie ocenia, szanuje oraz promuje w mediach tradycje i dziedzictwo 

historyczne i kulturowe Śląska. 

K_02 

Podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach i przekazywania informacji osobom 

zainteresowanym wielokulturowością Śląska spoza grona fachowców z 

wykorzystaniem mediów. 

K_03 
Jest zdolny do okazywania empatii w stosunku do ludzi w różnych okresach i 

kontekstach historycznych Śląska. 

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  

 
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 Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Politologia 

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 Zaliczenie z oceną 

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 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 
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Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk  

Praktyki zawodowe (Practise) na studiach II stopnia na kierunku Politologia realizowane są 

tylko na specjalności Europa Master w terminie przewidzianym w programie studiów, tj. w 

semestrze IV w wymiarze 240 godzin (8 ECTS) i podlegają zaliczeniu bez oceny. Szczegóły 

dotyczące zasad i organizacji praktyki zawodowej dla kierunków prowadzonych przez Instytut 

Politologii określa Regulamin organizacji i przebiegu praktyk zawodowych dla studentów 

studiów licencjackich Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instrukcja w sprawie 

organizacji i przebiegu praktyk zawodowych studentów Instytutu Politologii Uniwersytetu 

Opolskiego na kierunku Stosunki międzynarodowe. Nadzór nad realizacją praktyk studenckich 

sprawuje Centrum Zawodowej Aktywizacji Studentów Instytutu Politologii UO w 

porozumieniu z Zakładem Praktyk Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego. 

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

jest spełnienie kryteriów formalnych zapisanych w Regulaminie oraz uszczegółowionych w 

Instrukcji. Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i 

niezaliczeniem semestru. 

Sposób weryfikacji i oceny efektów kształcenia w trakcie całego procesu kształcenia 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. 
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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 Politologia 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 
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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. 

 


