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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW 

 

a.  Nazwa kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe 

b.  Poziom kształcenia: pierwszy 

c.  Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

d.  Forma studiów: stacjonarna 

e.  Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat 

f.  Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia: nauki społeczne 

g.  

Wskazanie dziedzin (nauki lub sztuki) i dyscyplin 

(naukowych lub artystycznych), do których odnoszą się 

efekty uczenia się: 

dziedzina nauki: 

dyscyplina naukowa: 

 

 

 

nauki społeczne 

nauki o polityce 

h.  Łączna liczba godzin zajęć: 1890 (+KZO) 

i.  

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia: 

104 

j.  
Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych: 
5 

k.  
Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

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

 

Stosunki międzynarodowe 

 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

 

Profil: ogólnoakademicki 

 

 

 

 
Objaśnienie oznaczeń: 

 

K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się  

W - kategoria wiedzy 

U - kategoria umiejętności 

K  (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 

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

(6. PRK) 

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

 

 

Symbol 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 
 

Stosunki Międzynarodowe 

 
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Stosunki 

Międzynarodowe absolwent: 

Odniesienie do 

efektów uczenia 

się w obszarze 

nauk społecznych 

WIEDZA 

K_W01 

Ma podstawową wiedzę z zakresu nauki o polityce, jej umiejscowienia 

w obrębie obszarów i dziedzin nauk społecznych oraz występujących 

relacji między nimi 
P6S_WG 

K_W02 

Posiada podstawową wiedzę w zakresie dylematów współczesnej 

cywilizacji, związanych z podejmowanymi działaniami w obszarze 

struktur oraz instytucji politycznych, społecznych (ze szczególnym 

uwzględnieniem stosunków międzynarodowych), a także 

ekonomicznych, prawnych i kulturowych  

P6S_WK 

K_W03 
Zna w podstawowym zakresie metodologię badań w naukach 

społecznych 
P6S_WG 



 

K_W04 

Objaśnia podstawowe normy i reguły organizujące struktury oraz 

instytucje społeczne i polityczne (prawne, moralne) w obszarze 

stosunków międzynarodowych 

 

P6S_WG 

K_W05 

Wskazuje źródła, naturę i zmiany prawidłowości rządzących 

strukturami i instytucjami, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości 

człowieka jako twórcy kultury 
P6S_WG 

K_W06 

Definiuje podstawowe pojęcia i regulacje z zakresu ochrony własności 

intelektualnej, prawa autorskiego oraz przedsiębiorczości 

indywidualnej 
P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

Identyfikuje i interpretuje zachodzące zjawiska społeczne, polityczne, 

ekonomiczne, prawne i kulturowe w oparciu o posiadaną wiedzę ze 

szczególnym uwzględnieniem nauki o polityce w obszarze nauk 

społecznych 

P6S_UW 

K_U02 

Potrafi identyfikować, planować i z użyciem metod projektowych 

proponować odpowiednie rozwiązania złożonych i nietypowych 

problemów w obszarze społeczno-politycznym  

P6S_UW 

P6S_UO 

K_U03 
Potrafi gromadzić, opracowywać oraz interpretować materiały 

źródłowe w obszarze nauk społecznych 
P6S_UW 

K_U04 

Będąc świadomym potrzeby ustawicznego uzupełniania wiedzy i 

podnoszenia własnych umiejętności i kompetencji, potrafi ocenić 

wpływ sytuacji ekonomicznej, politycznej, prawnej i społecznej na 

podmioty i procesy w obszarze nauk społecznych 

P6S_UU 

K_U05 

Biorąc udział w realizacji prac zespołów projektowych bądź 

indywidualnie potrafi kształtować proces własnego rozwoju i innych 

osób 
P6S_UU 

K_U06 

Umie wykorzystywać odpowiednie środki i techniki cyfrowe (w tym z 

pogranicza ICT) w zakresie dot. polityki ze szczególnym 

uwzględnieniem stosunków międzynarodowych 
P6S_UW 

K_U07 

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i pisemnych na 

temat zagadnień z zakresu mediów oraz komunikowania w języku 

polskim oraz obcym  
P6S_UK 

K_U08 

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do prowadzenia i analizowania 

projektów zawodowych w obszarze polityki ze szczególnym 

uwzględnieniem stosunków międzynarodowych 
P6S_UO 

K_U09 

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 

Opisu Kształcenia Językowego, w tym podstawowymi terminami z 

zakresu nauki o polityce 
P6S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 

Ma świadomość znaczenia nauk społecznych dla kształtowania więzi i 

postaw społecznych, co przejawia się w wyrażaniu krytycznej oceny 

posiadanej wiedzy    
P6S_KK 

K_K02 

Jest przygotowany do pracy (również pod względem przestrzegania 

zasad etyki zawodowej) w organizacjach i instytucjach społecznych i 

politycznych 
P6S_KR 



 

K_K03 

Jest zdolny do zorientowania się na doprecyzowanie priorytetów 

zawodowych, służących realizacji określonego przez siebie lub innych 

zadania 
P6S_KR 

K_K04 
Docenia znaczenie wartości demokratycznych oraz ma świadomość 

konieczności aktywności obywatelskiej 
P6S_KO 

K_K05 
Ma świadomość poznawczego i praktycznego wymiaru zastosowania 

wiedzy naukowej, w szczególności z zakresu nauki o polityce 
P6S_KK 

K_K06 

Wykazuje szczególną wrażliwość społeczną na rozmaite problemy 

życia codziennego, w tym dotyczących szeroko rozumianej 

przedsiębiorczości w życiu publicznym 
P6S_KO 

  



 

Stosunki Międzynarodowe  

Studia I stopnia, stacjonarne 

Plan studiów 
 

Przedmiot Liczba godzin Forma 

zaliczenia 
ECTS 

Ogółem Wykł. Ćw. Kon.   

Przedmioty ogólne 

Język obcy 120 - - 120 E 7 

Technologia informacyjna 30 - - 30 z/o 2 

Wychowanie fizyczne 60 - 60 - z/bo - 

BHP  4    z/bo - 

Szkolenie biblioteczne  2    z/bo - 

Szkolenie z własności intelektualnej  2    z/bo - 

Razem przedmioty ogólne 210  - 60 150 E – 1 

z/o - 1 

9 

Przedmioty podstawowe 

Nauka o polityce (NoP) 60 30 30 - E 6 

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

Historia stosunków międzynarodowych (NoP) 45 30 15 - E 5 

Socjologia z elementami demografii (wiedza 

społ.)  

30 15 15 - E 4 

Geografia polityczna i gospodarcza (NoP) 45 15 30 - E 4 

Ekonomia 30 15 15 - z/o 3 

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

Wprowadzenie do studiowania  15 - - 15 z/o 2 

Prawoznawstwo  15 15 - - z/o 2 

Razem przedmioty podstawowe 300 165 120 15 E – 5 

z/o –4 

34 

Przedmioty kierunkowe (NoP) 

Teorie stosunków międzynarodowych  60 30  30 - E 6 

Współczesne systemy polityczne  60 30 30 -  E 6 

Międzynarodowe stosunki polityczne 2 60 30 30 - E 5 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 2 60 30 30 - E 5 

Międzynarodowe stosunki kulturalne  45 30  15 -  E 4 

System polityczny RP 45 15 30 - E 4 

Polityka zagraniczna RP  45 30 15 - E 4 

Prawo międzynarodowe publiczne  45 30 15 - E 4 

Wprowadzenie do badań naukowych  45 15 30  z/o 4 

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

Protokół dyplomatyczny  30 15 15 - z/o 3 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 1 30 15 15 - z/o 2 

Integracja europejska  30 30 - -  z/o 2 

Prawo Unii Europejskiej  30 30 - - z/o 2 

Razem przedmioty kierunkowe 615 345 270 - E – 8 

z/o - 6 

54 

Moduł translatoria (wybór) (NoP) 

Translatorium 1 30 - - 30 z/o 3 

Translatorium 2 30 - - 30 z/o 3 

Translatorium 3 30 - - 30 z/o 3 

Translatorium 4 30 - - 30 z/o 3 

Translatorium 5 30 - - 30 z/o 3 

Translatorium 6 (kurs w języku nowożytnym) 30 - - 30 z/o 2 

Razem moduł translatora (wybór) 180 - - 180 z/o - 6 17 



 

Kursy zmienne ogólnouczelniane (wybór) 

Kurs ogólnouczelniany 1     z/o 2 

Kurs ogólnouczelniany 2     z/o 2 

Kurs ogólnouczelniany 3     z/o 2 

Kurs ogólnouczelniany 4     z/o 2 

Kurs ogólnouczelniany 5     z/o 2 

Razem kursy zmienne ogólnouczelniane     E - 0 

z/o - 5 

10 

Przedmioty specjalności (wybór) (NoP) 

Przedmiot specjalności 1 45 15 30 - E 4 

Przedmiot specjalności 2 30 15 15 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 3 30 15 15 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 4 45 15 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 5 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 6 45 15 30 - E 4 

Przedmiot specjalności 7 45 15 30 - E 4 

Przedmiot specjalności 8 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 9 45 15 30 - E 4 

Przedmiot specjalności 10 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 11 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 12 30 - 30 - z/o 3 

Razem przedmioty specjalności (wybór) 435 + 

60 

105 330 60 E – 4 

z/o - 8 

40  

Seminarium dyplomowe (NoP) 60 - - 60 z/o x 2 12 

Praktyki zawodowe 90 - - - - 4 

Ogółem 1890  
+ KZO 

615 
+ KZO 

780 
+ KZO 

405 
+ KZO 

E-18 

z/o- 32 

180 

 

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

dyscyplinie Nauki o polityce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stosunki Międzynarodowe  

Studia I stopnia, stacjonarne 

Szczegółowy plan studiów 

 
Semestr 1 

Przedmiot Liczba godzin Forma 

zaliczenia 

ECTS 

Ogółem Wykł. Ćw. Kon.   

Historia stosunków międzynarodowych  45 30 15 - E 5 

Filozofia z elementami logiki  30 30 - - E 5 

Socjologia z elementami demografii  30 15 15 - E 4 

Ekonomia  30 15 15 -  z/o 3 

Prawoznawstwo  15 15 - - z/o 2 

Wprowadzenie do studiowania  15 - - 15 z/o 2 

Technologia informacyjna  30 - - 30 z/o 2 

Translatorium 1 30 - - 30 z/o 3 

Przedmiot specjalności 1 45 15 30 -  E 4 

BHP  4    z/bo - 

Szkolenie biblioteczne  2    z/bo - 

Razem 270 120 75 75 
E – 4 

z/o - 5 
30 

 

Semestr 2 

Przedmiot Liczba godzin Forma 

zaliczenia 

ECTS 

Ogółem Wykł. Ćw. Kon.   

Teorie stosunków międzynarodowych  60 30 30 - E 6 

Nauka o polityce  60 30 30 -  E 6 

Geografia polityczna i gospodarcza  45 15 30 - E 4 

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

Translatorium 2 30 - - 30 z/o 3 

Przedmiot specjalności 2 30 15 15 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 3 30 15 15 - z/o 3 

Kurs ogólnouczelniany 1 - - - - z/o 2 

Wychowanie fizyczne  30 - 30 - z/bo - 

Razem 
315  
+ KZO 

120 
+KZO 

165 
+KZO 

30 
+KZO 

E – 3 

z/o - 5 
30  

 

Semestr 3 

Przedmiot Liczba godzin Forma 

zaliczenia 

ECTS 

Ogółem Wykł. Ćw. Kon.   

Współczesne systemy polityczne  60 30 30 - E 6 

Prawo międzynarodowe publiczne  45 30 15 - E 4  

System polityczny RP  45 15 30  E 4 

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

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 1 30 15 15 - z/o 2 

Translatorium 3 30 - - 30 z/o 3 

Przedmiot specjalności 4 45 15 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 5 30 - 30 - z/o 3 

Kurs ogólnouczelniany 2 - - - - z/o 2 

Wychowanie fizyczne 30 - 30 - z/bo - 

Razem 
345  
+ KZO 

120 
+ KZO 

195 
+ KZO 

30 
+ KZO 

E – 3 

z/o - 6 
30 



 

Semestr 4 

Przedmiot Liczba godzin Forma 

zaliczenia 

ECTS 

Ogółem Wykł. Ćw. Kon.   

Międzynarodowe stosunki polityczne 2 60 30 30 - E 5 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 2 60 30 30 - E 5 

Wprowadzenie do badań naukowych  45 15 30 - z/o 4 

Translatorium 4 30 - - 30 z/o 3 

Przedmiot specjalności 6 45 15 30 - E 4 

Przedmiot specjalności 7 45 15 30 - E 4 

Język obcy 60 - - 60 z/o 3 

Kurs ogólnouczelniany 3 - - - - z/o 2 

Razem 
345  
+ KZO 

105 
+ KZO 

150 
+ KZO 

90 
+ KZO 

E – 4 

z/o - 4 
30 

 
Semestr 5 

Przedmiot Liczba godzin Forma 

zaliczenia 

ECTS 

Ogółem Wykł. Ćw. Kon.   

Polityka zagraniczna RP  45 30 15 - E 4 

Integracja europejska  30 30 - - z/o  2 

Prawo Unii Europejskiej  30 30  - z/o 2 

Seminarium dyplomowe 30 - - 30 z/o 2 

Translatorium 5 30 - - 30 z/o 3 

Przedmiot specjalności 8 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 9 45 15 30 - E 4 

Język obcy 60 - - 60 E 4 

Kurs ogólnouczelniany 4 - - - - z/o 2 

Praktyki zawodowe  - - - - z/bo 4 

Szkolenie z własności intelektualnej  2 - - - z/bo - 
Razem 300  

+ KZO 
105 
+ KZO 

75 
+ KZO 

120 
+ KZO 

E – 3 

z/o - 6 

 30 

 
Semestr 6 

Przedmiot Liczba godzin Forma 

zaliczenia 

ECTS 

Ogółem Wykł. Ćw. Kon.   

Międzynarodowe stosunki kulturalne  45 30 15 - E 4 

Protokół dyplomatyczny  30 15 15 - z/o 3 

Seminarium dyplomowe 30 - - 30 z/o 10 

Translatorium 6 (kurs w języku nowożytnym) 30 - - 30 z/o 2 

Przedmiot specjalności 10 30 - 30 -  z/o 3 

Przedmiot specjalności 11 30 - 30 - z/o 3 

Przedmiot specjalności 12 30 - 30 - z/o 3 

Kurs ogólnouczelniany 5 - - - - z/o 2 

Razem 225 
 + KZO 

45 
+ KZO 

120 
+ KZO 

60 
+ KZO 

E – 1  

z/o - 7 

30 

                                



 

Specjalności: 

 
 PS 

ECTS 
w/ćw 

forma zal. 
Specjalność: 

Negocjacje Międzynarodowe 

Specjalność: 

Dyplomacja Współczesna 

S
em

es
tr

 I
 

PS 1 

4 ECTS 

15/30 

E 
Komunikowanie społeczne Wprowadzenie do dyplomacji  

S
em

es
tr

 I
I 

PS 2 

3 ECTS 

15/15 

z/o 
Teorie negocjacji  Komponenty dyplomacji  

PS 3 

3 ECTS 

15/15 

z/o 

Podmioty negocjacji 

międzynarodowych  

Podmiotowe i przedmiotowe 

zmiany we współczesnych 

stosunkach międzynarodowych  

S
em

es
tr

 I
II

 

PS 4 

3 ECTS 

15/30 

z/o 

Komunikowanie 

międzykulturowe  

Modele dyplomacji wybranych 

państw na świecie  

PS 5 

3 ECTS 

-/30 

z/o 
Teorie podejmowania decyzji  Nowa dyplomacja  

S
em

es
tr

 I
V

 

PS 6 

4 ECTS 

15/30 

E 
Strategie i taktyki negocjacyjne  

Rozwiązywanie sporów w 

dyplomacji 

PS 7 

4 ECTS 

15/30 

E 

Negocjacje międzynarodowe w 

polityce 

Komunikowanie międzynarodowe 

i zarządzanie informacją w 

dyplomacji 

S
em

es
tr

 V
 

PS 8 

3 ECTS 

-/30 

z/o 

Prawne aspekty rozwiązywania 

konfliktów 

Komunikowanie 

międzykulturowe  

PS 9 

4 ECTS 

15/30 

E 
Negocjacje ekonomiczne  

Dyplomacja i negocjacje 

ekonomiczne  

S
em

es
tr

 V
I 

PS 10 

3 ECTS 

-/30 

z/o 
Retoryka z erystyką  

Współpraca samorządów i 

regionów   w stosunkach 

międzynarodowych  

PS 11 

3 ECTS 

-/30 

z/o 
Mediacje  

Diaspory i mniejszości narodowe 

w stosunkach międzynarodowych  

PS 12 

3 ECTS 

-/30 

z/o 

Symulacje procesu mediacji i 

negocjacji  

Sztuka wystąpień publicznych i 

etykieta dyplomatyczna 

 

  



 

 

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 
Diaspory i mniejszości narodowe w stosunkach 

międzynarodowych 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr VI 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Wprowadzenie do dyplomacji 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Pojecie diapory, mniejszości narodowej i etnicznej 

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce I 

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce I 

Polonia w Ameryce Północnej i Południowej 

Polonia w Australii 

Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Zachodniej  

Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Północnej  

Mniejszości narodowe i etniczne w regionie Australii  

Mniejszości narodowe i etniczne w regionie Oceanii 

Mniejszości narodowe i etniczne w USA 

Mniejszości narodowe i etniczne w Ameryce Południowej 

Diaspora żydowska w Polsce 

Diaspora żydowska w USA 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

L. Comaroff, J. Comaroff, Etniczność, Kraków 2011. 

S. Ossowski, Więź społeczna i dziedzictwo krwi, Warszawa 

1966 (Dzieła, t. 2). 

J. Nikiforowicz, Grupy etniczne w wielokulturowym świecie, 

Gdańsk 2010. 

M. Głowacka-Grajper, Mniejszościowe grupy etniczne wobec 

polskiego systemu oświaty. Przekaz kulturowy a więź 

etniczna, Warszawa 2009 

M. Kofta, A. Jasińska-Kania, Stereotypy i uprzedzenia. 

Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, Scholar, 

Warszawa 2001. 

F. Znaniecki, Współczesne narody, PWN, Warszawa 1990. 

M. C. Eakin, Historia Ameryki Łacińskiej. Zderzenie kultur, 

Wyd. UJ, Kraków 2009. 

M. F. Gawrycki, Dzieje kultury latynoamerykańskiej, PWN, 

Warszawa 2009. 

W. Żelazny, Etniczność. Ład – konflikt – sprawiedliwość, 

Wyd. Poznańskie, Poznań 2006. 

S. Żurawski, Obyczaje, języki, ludy świata. Encyklopedia, 

PWN, Warszawa 2007. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

J. Berting, Villain-Gandossi Christiane, Rola i znaczenie 

stereotypów narodowych w stosunkach międzynarodowych: 

podejście interdyscyplinarne, [w:] T. Walas (red.), Narody i 

stereotypy, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1995. 

L. Kolarska-Bobińska (red.), Obraz Polski i Polaków w 

Europie, ISP, Warszawa 2003. 

 

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Zna cechy mniejszości narodowych i etnicznych i potrafi scharakteryzować 

grupę mniejszościową 

W_02 Potrafi opisać czym jest asymilacja dla mniejszości 

W_03 Zna podstawowe pojęcia z zakresu badań nad mniejszościami 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Poddaje krytyce stereotypy związane z mniejszościami narodowymi i 

etnicznymi 

U_02 
Rozumie społeczne uwarunkowania państw wieloetnicznych oraz potrafi o nich 

dyskutować 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Potrafi we współdziałaniu z grupą analizować ewentualne konsekwencje 

wynikające z problemów wielokulturowości mających wpływ na przemiany 

społeczne, gospodarcze i polityczne 

K_02 Potrafi samodzielnie funkcjonować w społeczności wieloetnicznej 

K_03 Zachowuje otwartość na swojskość i obcość 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 12 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Dyplomacja i negocjacje ekonomiczne 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność Wprowadzenie do dyplomacji 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Istota i specyfika negocjacji 

Negocjacje a dyplomacja. 

Negocjacje w komunikowaniu i dialogu międzykulturowym 

oraz międzynarodowym. 

Perswazja w negocjacjach. 

Etyka w negocjacjach. 

Fazy negocjacji. 

Style negocjacyjne. 

Strategie negocjacyjne. 

Taktyki i techniki negocjacyjne. 

Gra symulacyjna. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

J. Bryła, Negocjacje międzynarodowe, Poznań 1997. 

R.A. Rządca, Negocjacje w interesach. Jak negocjują 

organizacje, Warszawa 2003. 

 J. Z. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa 1998. 

S. Bieleń, Polityka w stosunkach międzynarodowych, 

Warszawa 2010. 

K. Bargiel-Matusiewicz, Negocjacje i mediacje, Warszawa 

2007. 

K. Kocot, Rokowania dyplomatyczne, Wrocław 1969. 

J. Sutor, Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych, 

Wrocław 1979. 

M. Deutsch, P.T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów. 

Teoria i praktyka, Kraków 2005. 

P. Ekman, Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i 

małżeństwie, Warszawa 2003. 

T. Walas (red.), Narody i stereotypy, Kraków 1995. 

R.R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. 

Marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych kulturach, 

Warszawa 2000. 

M. Kendik, Negocjacje międzynarodowe, Difin, Warszawa 

2009. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

H. Brdulak, J. Brdulak, Sztuka i technika negocjacji 

handlowych, Warszawa 1996. 

R. Fisher, W. Ury, B. Patton, Dochodząc do Tak. 

Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 1994 i nast. 

wyd. 

G. I. Nierenberg, Sztuka negocjacji jako metoda osiągania 

celu, Warszawa 1994. 

J. Kamiński, Negocjowanie. Techniki rozwiązywania 

konfliktów, Warszawa 2003. 

U. Kałążna-Drewińska, Negocjacje w biznesie. Kluczowe 

problemy, Wrocław 2006. 

 

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Ma wiedzę z zakresu teorii, historii i praktyki negocjacji. 

W_02 Zna wypracowane schematy, strategie i techniki negocjacji. 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi rozpoznać stosowane w negocjacjach strategie, technik i taktyki 

U_02 Potrafi analizować interesy, percepcje i reakcje stron negocjacji. 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Rozumie znaczenie komunikacji niewerbalnej, rolę doboru miejsca i czasu 

negocjacji. 

K_02 
Potrafi pracować w grupie, moderacji dyskusji i prezentacji własnych 

poglądów. 

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 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 18 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Ekonomia 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Ekonomia jako nauka 

Przedmiot badań ekonomii.  

Ekonomia versus inne nauki.  

Ekonomia a polityka ekonomiczna.  

Zasoby ekonomiczne i ich rodzaje.  

Podmioty ekonomiczne/gospodarcze. 

Ekonomia a system gospodarczy 

Gospodarka światowa. Ekonomia transformacji w Polsce – 

przemiany gospodarcze: podstawy teoretyczne, kierunki 

(koncepcje) i zasady reform gospodarczych. 

Znaczenie inwestycji we współczesnej gospodarce. 

Konsekwencje polityczne, społeczne i ekonomiczne 

globalizacji.  

Polityka pieniężna i przeciwdziałanie inflacji 

Polityka fiskalna 

Ekonomia a współczesny rynek pracy 

Wykaz 

literatury podstawowej 

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

PWN, Warszawa 2005. 

J. Beksiak (red.), Ekonomia, Wyd. PWN, Warszawa 2001. 

T. Kowalik, Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i 

zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 2005. 

L. Balcerowicz, Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, 

Wyd. Znak, Warszawa 1995; książka dostępna na: 

http://www.balcerowicz.pl/publikacje_index.html 

L. Balcerowicz, Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z 

przełomu epok, Wyd. PWN, Warszawa 1997; książka dostępna 

na: http://www.balcerowicz.pl/publikacje_index.html 

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

transformacji, Wyd. Poltext, Warszawa 1999; książka 

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

Sławiński, Rynki finansowe, Wyd. PWE, Warszawa 2006. 

Strony internetowe: www.knf.gov.pl ; www.paiz.gov.pl ; 

www.nbp.pl ; www.praca.gov.pl ;www.stat.gov.pl 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

S. Jankowski, C. Pietras, Podstawy ekonomii, OWPW, 

Warszawa 2002. 

S. Marciniak, Makro i Mikroekonomia. Podstawowe 

problemy, Wyd. PWN, Warszawa 2005. 

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

Warszawa 1995. 

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

PWE, Warszawa 2007. 

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

PWE, Warszawa 2007. 

J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Nauk. 

PWN, Warszawa, 2004. 

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą procesów i pojęć ekonomiczno-

społecznych 

W_02 
Posiada podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, również w 

odniesieniu do przestrzeni międzynarodowej 

W_03 
Ma wiedzę na temat współzależności ekonomicznych istniejących w świecie 

współczesnym 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi wskazać i ocenić metody i środki stosowane przez państwa w polityce 

ekonomicznej dla osiągnięcia postawionych sobie celów wobec zagranicy 

U_02 

Posiada w podstawowym zakresie umiejętności analityczne w odniesieniu do 

międzynarodowych stosunków gospodarczych i potrafi je zastosować w 

praktyce przy analizowaniu problemu z zakresu stosunków międzynarodowych 

 

U_03 
Nabył umiejętność oceny wpływu globalnej sytuacji ekonomicznej na sferę 

społeczną i polityczną 

U_04 

Umie przeprowadzić analizę wybranych przez siebie problemów 

ekonomicznych współczesnych państw w kontekście stosunków 

międzynarodowych 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma świadomość znaczenia zagadnień ekonomicznych na procesy i wydarzenia 

współkształtujące stan stosunków międzynarodowych 

K_02 

Potrafi samodzielnie i grupowo wziąć udział w pracach projektowych, w tym 

także określić i wybrać środki i metody służące realizacji obranego celu, 

dotyczących ekonomii i systemów gospodarczych 

K_03 
Jest zdolny do zorientowania się na doprecyzowanie priorytetów zawodowych, 

służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania 

K_04 

Ma świadomość poznawczego i praktycznego wymiaru zastosowania wiedzy 

naukowej, w szczególności z zakresu administracji publicznej i rozwoju 

regionalnego. Jest przygotowany do pracy (również pod względem 

przestrzegania zasad etyki zawodowej) w organizacjac 

 

  



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
24 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 10 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

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

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 5 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Filzofia starożytna. Platon i Arystoteles. 

Filozofia chrześcijańska i średniowieczna. Augustyn i Tomasz 

z Akwinu. 

Filozofia nowożytna 1. Humanizm i filozofia przyrody. 

Filozofia nowożytna 2. Od Kartezjusza do Leibniza. 

Filozofia nowożytna 3. Empiryzm, utylitaryzm i filozofia 

oświecenia. 

Filozofia nowożytna 4. Hegel i Schopenhauer. 

Kantyzm 

Filozofia marksistowska. 

Pragmatyzm i fenomenologia. 

Realizm i nowy idealizm. 

Przedmiot, zadania i metody logiki. 

• Ontologiczne podstawy logiki. 

• Język i metajęzyk. 

• Uzasadnianie. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Tatarkiewicz, Władysław, Janusz Krajewski. Historia filozofii. 

Tom 1-3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

1990. 

Piotrowski, Robert. Logika elementarna dla szkół 

akademickich. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie 

Dialog, 2005. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

W. Mackiewicz, Filozofia współczesna, Warszawa 2008. 

A. Comte-Sponville, Filozofia, Warszawa 2007. 

B. Russel, Problemy filozofii, Warszawa 2003. 

F. Copleston, Historia filozofii, Warszawa 2008. 

T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku, Kraków 2009. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Zna historię filozofii oraz charakterystykę poszczególnych epok oraz 

kierunków filozoficznych. 

W_02 Zna podstawowe pojęcia z zakresu filozofii i logiki 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi wyrażać złożone sądy i opinie oraz 

posługiwać się pojęciami filozoficznymi. 

 

U_02 Potrafi posługiwać się pojęciami i argumentami logicznymi w dyskusji 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dostrzega etyczne dylematy i problemy współczesnego społeczeństwa 

K_02 Stara się logicznie rozumieć rzeczywistość 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 2 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
36 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 46 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Geografia polityczna i gospodarcza 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Podstawowe problemy geografii politycznej i gospodarczej 

Klasyczne szkoły geopolityczne; 

Geopolityka krytyczna; 

Państwo jako podstawowa jednostka geopolityczna  

Mapa polityczna świata 

Sieciowe społeczeństwo obywatelskie – nadzieje i obawy 

Problemy globalne współczesnego świata 

Wojna z terroryzmem; 

Perspektywy rozwoju GPiG w XXI wieku. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

S. Otok, Geografia polityczna, Warszawa 2007. 

Z. Rykiel, Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006 

M. Blacksell, Geografia polityczna, Warszawa 2008 

C. Flint, Wstęp do geopolityki, Warszawa 2008 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

L. Sykulski, Geopolityka. Słownik Terminologiczny, 

Warszawa 2009.  

C. Jean, Geopolityka, Wrocław 2003.  

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

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

Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2007.  

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie na poziomie podstawowym pojęcia i terminy dotyczące 

kluczowych zagadnień Geografii Politycznej i Gospodarczej 

W_02 

Ma fragmentaryczną wiedzę z zakresu współczesnej Geografii Politycznej i 

Gospodarczej i jej relacji ze stosunkami międzynarodowymi i 

bezpieczeństwem międzynarodowym 

W_03 

Posiada wiedzę na temat podziałów geopolitycznych, które w przeszłości 

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

bezpieczeństwa międzynarodowego 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Posiada umiejętność analizy wydarzeń i procesów geopolitycznych z 

uwzględnieniem przyczyn, przebiegu i możliwych do wystąpienia skutków 

U_02 

Na podstawie dostępnych danych jest w stanie przedstawić prognozę rozwoju 

wydarzeń i procesów geopolitycznych, które mogą mieć wpływ na stan 

bezpieczeństwa międzynarodowego 

U_03 
Posiada umiejętność formułowania ocen, z wykorzystaniem wiedzy i 

umiejętności analizy geopolitycznej 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Jest świadomy potrzeby ciągłego doskonalenia umiejętności, poszerzania 

wiedzy z zakresu geopolityki 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 geopolityki 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 16 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
14 

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 Historia stosunków międzynarodowych 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 5 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

System wiedeński: powstanie, funkcjonowanie, upadek  

Stosunki międzynarodowe na Półkuli Północnej  od początku 

do lat 70. XIX wieku.  

Początki rywalizacji mocarstw na Dalekim i Środkowym 

Wschodzie i w Afryce. 

Stosunki międzynarodowe w Europie w latach 1871-1918  

Zachodnia Hemisfera na przełomie XIX i XX wieku. 

Daleki i Bliski Wschód oraz Afryka w stosunkach 

międzynarodowych na przełomie XIX i XX wieku.  

Konferencja pokojowa w Paryżu i jej postanowienia  

Liga Narodów i jej funkcjonowanie w okresie 

międzywojennym  

Stosunki międzynarodowe w Europie w drugiej dekadzie XX 

wieku  

Dojście Hitlera do władzy i Europa w latach trzydziestych XX 

wieku.  

Zachodnia Hemisfera w okresie międzywojennym.  

Stosunki międzynarodowe na Dalekim i Bliskim Wschodzie w 

latach 1919-1939. 

Stosunki międzynarodowe w Afryce w latach 1919-1939. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Kuźniar Roman,   Europa w porządku międzynarodowym, 

Warszawa 2016 

Rojek Wojciech, Historia nowoczesnych stosunków 

międzynarodowych, Warszawa 2010 

Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki 

międzynarodowej, pod red. Elżbiety Kużelewskiej, Karoliny 

Stefanowicz, Toruń 2009 

Kukułka Józef,  Historia współczesna stosunków 

międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2006  

Dobrzycki Wiesław, Historia stosunków międzynarodowych 

1815-1945, Warszawa 2006 

Kissinger Henry, Dyplomacja, Warszawa 2003 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Nye Joseph, Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do 

teorii i historii, Warszawa 2009 

Batowski Henryk, Między dwoma wojnami 1919-1939. Zarys 

historii dyplomatycznej, Kraków 1988 

Pajewski Janusz, Historia powszechna 1871-1918, Warszawa 

1994 

Rojek Wojciech, Historia nowoczesnych stosunków 

międzynarodowych, Warszawa 2010 

Żywczyński Mieczysław, Historia powszechna 1789-1870, 

Warszawa 1996 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Ma podstawową wiedzę o państwie jako uczestniku stosunków 

międzynarodowych, relacjach międzypaństwowych i międzynarodowych, w 

tym problemach polityczno-gospodarczych świata 

W_02 
Rozróżnia kluczowe relacje i zależności pomiędzy uczestnikami stosunków 

międzynarodowych 

W_03 
Odtwarza fakty i procesy odnoszące się do historycznej ewolucji stosunków 

międzynarodowych 

W_04 
Wskazuje podstawowe różnice oraz interakcje kulturowo-cywilizacyjne w 

stosunkach międzynarodowych 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Na bazie uporządkowanej wiedzy historycznej student potrafi konstruować 

podstawowe scenariusze rozwoju procesów i zjawisk z zakresu stosunków 

międzynarodowych; 

U_02 
Posiada umiejętność wystąpień ustnych na temat zagadnień z zakresu 

stosunków międzynarodowych 

U_03 

Potrafi odnieść się do aktualnego dyskursu dotyczącego procesów 

historycznych lub współczesnych w oparciu o fakty i metody poznania 

naukowego 

U_04 

W procesie analizy relacji pomiędzy podmiotami stosunków 

międzynarodowych potrafi dokonać syntezy różnych kategorii uwarunkowań 

(politycznych, ekonomicznych, społecznych, demograficznych, kulturowych, 

militarnych, informacyjnych) 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując określone role; 

K_02 
Wykazuje się obiektywną i nieemocjonalną refleksyjnością przy ocenie 

wydarzeń historycznych i współczesnych 

K_03 Ma świadomość praktycznego wymiaru zastosowania wiedzy naukowej 

K_04 
Potrafi oceniać zachowania polityczne za pomocą wiedzy naukowej oraz 

wykazuje się przy tym postawą realistyczną i krytyczną 

 

  



 

 

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  

 
24 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 36 



 

 

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 Integracja europejska 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład 

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 

 

 

Teorie integracji europejskiej 

Proces integracji europejskiej 

Wprowadzenie do systemu instytucjonalnego UE 

Proces polityczny w UE 

Wybrane instytucje UE 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Europeistyka. Podręcznik akademicki. T. 1., (red.) K.A. 

Wojtaszczyk, W. Jakubowski, PWN 2012 

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

Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej. Warszawa 

2010 

J.McCormick, Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2010; 

S. Hix, System polityczny Unii Europejskiej, Warszawa 2010 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

J. Barcz Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, 

Warszawa 2003,; 

E. Małuszyńska, B. Gruchman, Kompendium wiedzy o Unii 

Europejskiej, Warszawa 2010 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Ma wiedzę dotyczącą koncepcji integracji europejskiej oraz procesu integracji 

W_02 
Opisuje wybrane teorie koncepcji stosunków międzynarodowych w 

powiązaniu z procesami integracyjnymi 

W_03 Ma wiedzę dotyczącą instytucjonalnych uwarunkowań funkcjonowania UE 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Objaśnia wpływ uwarunkowań międzynarodowych na proces integracji 

europejskiej 

U_02 
Posiada umiejętność analizowania procesu integracji europejskiej przy 

wykorzystaniu instrumentów oraz metod o charakterze naukowym 

U_03 
Posiada umiejętność analizowania procesu integracji europejskiej przy 

wykorzystaniu instrumentów oraz metod o charakterze naukowym 

U_04 
Potrafi samodzielnie i konsekwentnie uzupełniać wiedzę oraz doskonalić 

własne umiejętności 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując określone role 

K_02 
Umiejętnie odwołuje się do wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu i 

wyjaśniania różnych aspektów procesu integracji europejskie 

K_03 
Potrafi samodzielnie i konsekwentnie uzupełniać wiedzę oraz doskonalić 

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 6 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
3 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 7 



 

 

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 Komponenty dyplomacji 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Wprowadzenie do dyplomacji 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Uwarunkowania międzynarodowych i wewnętrznych 

współczesnej dyplomacji,  

Struktura organizacyjna dyplomacji,  

Kultura dyplomatyczna,  

Protokół dyplomatyczny,  

Instumenty dyplomatyczne w zróżnicowanych obszarach 

stosunków międzynarodowych. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

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

H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2002.  

Współczesna kultura dyplomatyczna, red. R. Stemplowski, 

Warszawa 2017.  

K. Karsznicki, Sztuka dyplomacji i komunikacji w świecie 

wielokulturowym, Warszawa 2017.  

R. Frelek, Dzieje Dyplomacji, Toruń 2008 

Póżnowestfalski ład międzynarodowy, red. M. Pietraś, K. 

Marzęda, Lublin 2008.  

B. Surmacz, Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy, 

struktury, funkcje, Lublin 2016.  

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

T. Łoś-Nowak, Współczesne stosunki międzynarodowe. 

Teorie, systemy, uczestnicy, Wrocław 2007.  

W. Malendowski, C. Mojsiewicz, Stosunki międzynarodowe, 

Łódź 2004.  

T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, 

PISM, Warszawa 2009.  

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

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

J. Heine, R. Thakur, Oxford 2013.  

E. Gilboa, Media and Conflict Resolution: A Framework of 

Analysis, “Marguette Law Review”, Vol. 93, 2009.  

W. Opioła, Kulturowy wymiar negocjacji, [w:] Negocjacje 

Międzynarodowe. Determinanty, aktorzy, procesy, red. 

B.Curyło, W.Opioła, Opole 2016  

Historia w dyplomacji publicznej, red. B. Ociepka, Warszawa 

2015.  

Intercultural Communication and Diplomacy, H. Slavik (ed.), 

DiploFoundation, Geneva 2004.  

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Wymienia i wyjaśnia  współczesne koncepcje komunikowania 

międzykulturowego 

W_02 

Nazywa i definiuje role i znaczenia różnych form dyplomacji w stosunkach 

międzynarodowych różnego typu (politycznych, ekonomicznych, 

kulturowych, militarnych) 

W_03 

Rozróżnia i przedstawia kompleksowo relacje pomiędzy różnymi obszarami 

polityki wewnętrznej państwa, jego polityki zagranicznej oraz położenia 

międzynarodowego w kontekście dyplomacji publicznej 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Poddaje krytyce treści prezentowanych przez media z perspektywy wiedzy 

politologicznej i zakresu wiedzy o stosunkach międzynarodowych 

U_02 

W procesie analizy relacji pomiędzy podmiotami stosunków 

międzynarodowych porównuje i porządkuje  różne kategorie uwarunkowań 

(politycznych, ekonomicznych, społecznych, demograficznych, kulturowych, 

militarnych, informacyjnych) 

U_03 

W kontekście dyplomacji publicznej porządkuje rozmaite zjawiska 

społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych, szacując ich 

znaczenie na różnych poziomach (międzynarodowym, państwowym, 

lokalnym) 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Samodzielnie i konsekwentnie uzupełnia wiedzę oraz doskonali własne 

umiejętności 

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

międzynarodowych w przygotowaniu różnych typów projektów społecznych 

K_03 Jest zorientowany na innowacyjne formy działania w dyplomacji obywatelskiej 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 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 międzykulturowe 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Negocjacje Międzynarodowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Pojęcie zróżnicowania i wielokulturowości. 

Czynniki konstytutywne zróżnicowania kulturowego: język, 

narodowość, rasa, religia. 

Społeczeństwa jednolite i zróżnicowane kulturowo. Skutki dla 

rozwoju społeczno-politycznego. 

Wymiary różnic kulturowych – model G. Hofstede. 

Teoria komuninkacji międzykulturowej Gudykunsta. 

Cechy charakterystyczne wybranych kultur narodowych. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe : współczesne 

wyzwania prawno-organizacyjne, red. G. Ignatowski, Ł. 

Sułkowski, Warszawa 2017. 

T. Paleczny, Relacje międzykulturowe w dobie kryzysu 

ideologii i polityki wielokulturowości, Kraków 2016. 

W. Opioła, Kulturowy wymiar negocjacji. Podstawy 

teoretyczne. W: W. Opioła, B. Curyło (red.). Negocjacje 

międzynarodowe. Determinanty, aktorzy, procesy. Opole: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. 

G. Hofstede i in., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie 

umysłu. Warszawa 2011. 

M. Szopski, Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 

2006. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, 

Warszawa 2000. 

E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Potrafi zdefiniować pojęcie kultury narodowej oraz wymienić najważniejsze 

wymiary różnic kulturowych 

W_02 Identyfikuje najważniejsze cechy komunikacji międzykulturowej 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi scharakteryzować wybraną kulturę narodową pod względem 

najważniejszych wymiarów kultury. 

U_02 
Potrafi ocenić, na podstawie przykładu wybranych kultur, jakie zagrożenia i 

szanse niesie ze sobą dzielący dane kultury dystans kulturowy. 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Zachowuje otwartość na inne kultury i dąży do ich zrozumienia. 

K_02 
Podejmuje kontakty ze studentami z innych krajów, w ramach studiowanego 

kierunku oraz dodatkowych aktywności oferowanych przez uczelnię. 

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 7 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
14 

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 Komunikowanie międzykulturowe 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Wprowadzenie do dyplomacji 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Pojęcie zróżnicowania i wielokulturowości. 

Czynniki konstytutywne zróżnicowania kulturowego: język, 

narodowość, rasa, religia. 

Społeczeństwa jednolite i zróżnicowane kulturowo. Skutki dla 

rozwoju społeczno-politycznego. 

Wymiary różnic kulturowych – model G. Hofstede. 

Teoria komuninkacji międzykulturowej Gudykunsta. 

Cechy charakterystyczne wybranych kultur narodowych. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

W. Opioła, Kulturowy wymiar negocjacji. Podstawy 

teoretyczne. W: W. Opioła, B. Curyło (red.). Negocjacje 

międzynarodowe. Determinanty, aktorzy, procesy. Opole: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. 

G. Hofstede i in., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie 

umysłu. Warszawa 2011. 

R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, 

Warszawa 2000. 

E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Informacje ze źródeł prasowych, telewizyjnych, radiowych lub 

internetowych, uzyskane w ramach pracy własnej studentów 

dot. konkretnych przypadków komunikowania 

międzykulturowego. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Potrafi zdefiniować pojęcie kultury narodowej oraz wymienić najważniejsze 

wymiary różnic kulturowych 

W_02 Identyfikuje najważniejsze cechy komunikacji międzykulturowej 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi scharakteryzować wybraną kulturę narodową pod względem 

najważniejszych wymiarów kultury. 

U_02 
Potrafi ocenić, na podstawie przykładu wybranych kultur, jakie zagrożenia i 

szanse niesie ze sobą dzielący dane kultury dystans kulturowy. 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Zachowuje otwartość na inne kultury i dąży do ich zrozumienia. 

K_02 
Podejmuje kontakty ze studentami z innych krajów, w ramach studiowanego 

kierunku oraz dodatkowych aktywności oferowanych przez uczelnię. 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 10 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu 
Komunikowanie międzynarodowe i zarządzanie informacją w 

dyplomacji 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność Wprowadzenie do dyplomacji 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Wprowadzenie do teorii komunikowania ( 

Definicja pojęcia, środki masowego komunikowania,  

Rodzaje komuniikacji,  

Charakterystyka nadawcy i odbiorcy,  

Rodzaje komunikacji) 

Rola języka i języków w komunikacji międzynarodowej, 

mediów międzynarodowych 

Międzynarodowe uregulowania działalności mediów.   

Analiza profili kulturowych wybranych przez studentów 

narodów. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

M. Filipiak, Homo Communicans. Wprowadzenie do teorii 

masowego komunikowania, Lublin 2004 

B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002 

K. Karsznicki, Sztuka dyplomacji i komunikacji w świecie 

wielokulturowym Warszawa 2017 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, 

Warszawa 2006 

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 

2019 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Wskazuje podstawowe różnice oraz interakcje kulturowo-cywilizacyjne w 

stosunkach międzynarodowych 

W_02 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu komunikowania społecznego 

W_03 
Identyfikuje podstawowe rodzaje oraz techniki negocjacyjne, ze szczególnym 

uwzględnieniem negocjacji międzynarodowych 

W_04 

Posiada podstawową wiedzę z zakresu identyfikowania sytuacji 

konfliktowych na poziomie grupowym, państwowym i międzynarodowym 

oraz ich źródeł 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska (kulturowe, 

polityczne, prawne, ekonomiczne) występujące w sferze współczesnych 

stosunków międzynarodowych 

U_02 

Posiada umiejętność analizowania zachowań podmiotów funkcjonujących w 

obrębie struktur państwowych i międzynarodowych (ekonomicznych, 

społecznych, kulturowych, informacyjnych 

U_03 
Potrafi przeprowadzić analizę, a następnie wyjaśnić, zachowania człowieka 

oraz grup społecznych w życiu publicznym 

U_04 

Potrafi rozróżnić motywy i cele aktywności podejmowanych przez różne 

podmioty w sferze międzynarodowej (ideowe, marketingowe, instrumentalno-

pragmatyczne, ekonomiczne) 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując określone role 

K_02 

Prezentuje postawę tolerancji, równości szans i holistycznego postrzegania 

świata 

 

K_03 
Potrafi elastycznie i twórczo zastosować efekty pozyskanej wiedzy do 

rozwiązania rozmaitych problemów życia codziennego i zawodowego 

K_04 
Potrafi oceniać zachowania polityczne za pomocą wiedzy naukowej oraz 

wykazuje się przy tym postawą realistyczną i krytyczną 

 

  



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
21 

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 Komunikowanie społeczne 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność Negocjacje Międzynarodowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Podstawowe pojęcia komunikacji społecznej; 

Źródła historyczne komunikacji społecznej; 

Komunikacja werbalna i niewerbalna; 

Poziomy komunikacji interpersonalnej, komunikacja 

jednokierunkowa i dwukierunkowa; 

Komunikacja i perswazja; 

Komunikowanie intrapersonalne, interpersonalne; 

Bariery i zakłócenia w procesie komunikacji; 

Stereotypizacja w komunikowaniu społecznym; 

Perswazja i manipulacja w komunikowaniu społecznym; 

Wiarygodność i obiektywizm w komunikacji społecznej. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

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

tł. B. Wojciszke, Gdańsk 2009 

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, 

Wrocław 1999 

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

Kubińscy, M. Kacmajor, Gdańsk 2003 

Em Griffin Podstawy Komunikacji społecznej, Sopot 2003. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000 

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

ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Warszawa 2007 

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii 

społecznej, Warszawa 2006 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie komunikacji społecznej; 

 

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

W_03 Zna podstawowe typy komunikowania oraz modele systemów medialnych 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi obserwować, analizować i oceniać procesy komunikacji społecznej. 

 

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

zadań warsztatowych 

U_03 
Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę dotyczącą współczesnych procesów 

komunikowania 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

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

przedsiębiorczy i umiejętnie komunikować się z otoczeniem. 

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

kreatywnego myślenia 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 18 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Mediacje 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr VI 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Negocjacje Międzynarodowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Definicja mediacji 

Podstawy prawne mediacji w sprawach karnych, rodzinnych, 

cywilnych, gospodarczych, akademickich w polskim systemie 

prawnym 

Konflikty w sporach prawnych – pojęcie, przyczyny, bariery w 

rozwiazywaniu konfliktów, sposoby radzenia sobie z 

konfliktami 

Sposoby efektywnego komunikowania się 

Mediacja w sporach prawnych - etapy, zasady mediacji, 

rodzaje mediacji, skutki prawne mediacji 

Rola prawa i prawników w mediacjach 

Umowa o mediacji i umowa mediacyjna – charakter prawny 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Bobrowicz M., Mediacja. Jestem za, Warszawa 2008 

Kalisz. A, Zienkiewicz A. , Mediacja sądowa i pozasądowa, 

Warszawa, 2009 

Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania 

konfliktów, Wolters Kluwer, 2009 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Morreale, S.P., Spitzberg, B. H., Barge, J.K., Komunikacja 

między ludźmi. Motywacja, 

wiedza i umiejętności, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2007 

Mulak I., Seroczyńska M., Jak uczyć prawników dobrej 

komunikacji, 2007 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Zna różnice pomiędzy negocjacjami, mediacjami, arbitrażem oraz 

postępowaniem przed sądem 

W_02 Ma wiedzę na temat przepisów prawnych dotyczących mediacji 

W_03 
Ma wiedzę na temat podstawowych alternatywnych metody rozwiązywania 

sporów prawnych 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Posiada umiejętność analizy konfliktów prawnych 

U_02 Potrafi przeanalizować i wybrać właściwą metodę rozwiązania sporu prawnego 

U_03 Zna i rozumie przebieg mediacji, podstawowe zasady mediacji, role mediatora 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Uczy się umiejętności rozwiązania konfliktów prawnych w drodze dialogu i 

współpracy 

K_02 Rozwija kompetencje z zakresu komunikacji społecznej 

K_03  

K_04  



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 12 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Międzynarodowe stosunki gospodarcze 1 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 2 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Istota funkcjonowania gospodarki światowej;  

Zasady i narzędzia międzynarodowej polityki handlowej;  

Efekty międzynarodowej wymiany towarów i usług; 

Międzynarodowe przepływy czynników produkcji (kapitału, pracy i 

technologii);  

Bilans płatniczego i równowagi płatniczej kraju;  

Modeli mechanizmów i stadiów integracji gospodarczej, 

a także sytuacji gospodarczej w poszczególnych podmiotach MSG:  

USA, UE, ChRL, Rosja, Japonia, Brazylia, RPA i inne, wybrane przez 

studentów. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 

2006. 

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

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

Międzynarodowe przepływy czynników produkcji, pod red. P. 

Siemiątkowskiego, Toruń 2010. 

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

2012. 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. nauk. J. Rymarczyk, 

Warszawa 2010. 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze (wybrane zagadnienia), red. E. 

Skawińska, Poznań 2010. 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze: nowe wyzwania współczesnej 

gospodarki światowej, red. T. Sporek, S. Talar, Katowice 2014. 

Problemy gospodarki światowej, t. 5, red. I. Pietryka, Toruń 2015. 

Oziewicz E., Michałowski T., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 

Warszawa 2013. 

Zielińska-Głębocka A., T. Rynarzewski, Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze, Warszawa 2008 (dostępna jako ibuk). 

 

Wykaz 

literatury 

uzupełniającej 

The World Trade Report 2016, 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report16_e.pdf 

World Investment Report 2016: 

unctad.org/en/publicationslibrary/wir2016_en.pdf 

Aktualne doniesienia medialne na temat sytuacji gospodarczej w świecie 

 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Określa i definiuje główne zasady i podstawowe kategorie ekonomiczne 

odnoszące się do gospodarki światowej i różnych form międzynarodowej 

współpracy gospodarczej. 

W_02 
Posiada wiedzę na temat form współpracy gospodarczej w skali 

międzynarodowej oraz aktualnych problemów na rynku światowym. 

W_03 
Potrafi zidentyfikować związki przyczynowo-skutkowe w kontekście zmian 

zachodzących na rynku światowym. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi scharakteryzować stan gospodarki światowej i międzynarodowej 

współpracy gospodarczej. 

U_02 
Wyprowadza wnioski na podstawie doniesień o procesach zachodzących w 

gospodarce światowej i prognozuje ich konsekwencje. 

U_03 
Potrafi podać argumenty uzasadniające jego krytyczny lub afirmatywny osąd 

wydarzeń gospodarczych. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Potrafi odpowiedzialnie zabrać głos w dyskusji na temat przyczyn i skutków 

zaawansowania bądź zahamowania procesu liberalizacji współpracy 

gospodarczej. 

K_02 
Potrafi wyszukiwać dane liczbowe, analizować i interpretować podstawowe 

wskaźniki ekonomiczne do oceny stanu gospodarki światowej. 

K_03 
Rozumie potrzebę pogłębiania i uaktualniania wiedzy z zakresu 

międzynarodowych stosunków gospodarczych. 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 4 

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 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 2 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 6 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Istota funkcjonowania gospodarki światowej;  

Zasady i narzędzia międzynarodowej polityki handlowej;  

Efekty międzynarodowej wymiany towarów i usług; 

Międzynarodowe przepływy czynników produkcji (kapitału, pracy i 

technologii); bilansu płatniczego i równowagi płatniczej kraju;  

Modeli mechanizmów i stadiów integracji gospodarczej, 

a także studia przypadków dot. relacji pomiędzy najważniejszymi 

podmiotami na gospodarczej arenie międzynarodowej (USA, UE, ChRL, 

Rosja, Japonia, Brazylia, RPA i inne, wybrane przez studentów). 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 

2006. 

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

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

Międzynarodowe przepływy czynników produkcji, pod red. P. 

Siemiątkowskiego, Toruń 2010. 

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

2012. 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. nauk. J. Rymarczyk, 

Warszawa 2010. 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze (wybrane zagadnienia), red. E. 

Skawińska, Poznań 2010. 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze: nowe wyzwania współczesnej 

gospodarki światowej, red. T. Sporek, S. Talar, Katowice 2014. 

Problemy gospodarki światowej, t. 5, red. I. Pietryka, Toruń 2015. 

Oziewicz E., Michałowski T., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 

Warszawa 2013. 

Zielińska-Głębocka A., T. Rynarzewski, Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze, Warszawa 2008 (dostępna jako ibuk). 

 

Wykaz 

literatury 

uzupełniającej 

The World Trade Report 2016, 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report16_e.pdf 

World Investment Report 2016: 

unctad.org/en/publicationslibrary/wir2016_en.pdf 

Aktualne doniesienia medialne na temat sytuacji gospodarczej w świecie 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Określa i definiuje główne zasady i podstawowe kategorie ekonomiczne 

odnoszące się do gospodarki światowej i różnych form międzynarodowej 

współpracy gospodarczej. 

W_02 
Posiada wiedzę na temat form współpracy gospodarczej w skali 

międzynarodowej oraz aktualnych problemów na rynku światowym. 

W_03 
Potrafi zidentyfikować związki przyczynowo-skutkowe w kontekście zmian 

zachodzących na rynku światowym. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi scharakteryzować stan gospodarki światowej i międzynarodowej 

współpracy gospodarczej. 

U_02 
Wyprowadza wnioski na podstawie doniesień o procesach zachodzących w 

gospodarce światowej i prognozuje ich konsekwencje. 

U_03 
Potrafi podać argumenty uzasadniające jego krytyczny lub afirmatywny osąd 

wydarzeń gospodarczych. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Potrafi odpowiedzialnie zabrać głos w dyskusji na temat przyczyn i skutków 

zaawansowania bądź zahamowania procesu liberalizacji współpracy 

gospodarczej. 

K_02 
Potrafi wyszukiwać dane liczbowe, analizować i interpretować podstawowe 

wskaźniki ekonomiczne do oceny stanu gospodarki światowej. 

K_03 
Rozumie potrzebę pogłębiania i uaktualniania wiedzy z zakresu 

międzynarodowych stosunków gospodarczych. 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
60 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 30 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
10 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 22 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Międzynarodowe stosunki kulturalne 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr VI 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 5 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Kultura – pochodzenie i  definicje pojęcia. Wartościujące i 

opisowe znaczeniu kultury. 

Podstawowe pojęcia z zakresu socjologii kultury 

Kategorie i dziedziny kultury. Kultura narodowa  

Miejsce kultury w stosunkach międzynarodowych.  

Kultura jako determinanta procesów gospodarczych i 

politycznych we współczesnym świecie  

Globalizacja kultury.  Tożsamość kulturowa państw w procesie 

internacjonalizacji i globalizacji 

MSK jako dziedzina stosunków międzynarodowych - początki 

instytucjonalizacji. 

Uwarunkowania i podmioty międzynarodowych stosunków 

kulturalnych  

Problem uczestnictwa aktorów niepaństwowych (grup 

kulturowych) w stosunkach międzynarodowych 

Kulturowe podłoże konfliktów międzynarodowych 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Zenderowski R., Cebul K., Krycki M., Międzynarodowe 

stosunki kulturalne, Warszawa 2010; 

Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój 

społeczeństw, red. L. E. Harrison, S. P. Huntington, Poznań 

2003; 

Marczewska-Rytko M., Czynnik religijny w warunkach 

kształtowania się nowego ładu międzynarodowego, w: 

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

Marzęda, Lublin 2008; 

Michałowska G., Uniwersalizm, tożsamość i relatywizm 

kulturowy a globalizacja, w: Globalizacja a stosunki 

międzynarodowe, red. E. Haliżak, R.Kuźniar, J. Simonides, 

Bydgoszcz-Warszawa 2004; 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Murden S., Kultura w stosunkach międzynarodowych, w: 

Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków 

międzynarodowych, red. J. Baylis, S. Smith, Kraków 2008; 

Nye J., Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, 

Warszawa 2007;  

Ziętek A., Olchowski J., Kultura, w: Międzynarodowe stosunki 

polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2006. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Ma podstawową wiedzę na temat różnorodnych subdyscyplin, struktur oraz 

instytucji stosunków międzynarodowych 

W_02 
Wskazuje podstawowe różnice oraz interakcje kulturowo-cywilizacyjne w 

stosunkach międzynarodowych 

W_03 
Posiada podstawową wiedzę z zakresu problemów kulturowych 

współczesnego świata 

W_04 
Posiada podstawową wiedzę o problemach globalnych współczesnego świata 

(społecznych, politycznych, kulturowych, ekonomicznych). 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska (kulturowe, 

polityczne, prawne, ekonomiczne) występujące w sferze współczesnych 

stosunków międzynarodowych 

U_02 

Posiada umiejętność analizowania zachowań podmiotów funkcjonujących w 

obrębie struktur państwowych i międzynarodowych (ekonomicznych, 

społecznych, kulturowych, informacyjnych 

U_03 
Potrafi przeprowadzić analizę i wyjaśnić zachowania człowieka i grup 

społecznych w życiu publicznym 

U_04 

W procesie analizy relacji pomiędzy podmiotami stosunków 

międzynarodowych potrafi dokonać syntezy różnych kategorii uwarunkowań 

(politycznych, ekonomicznych, społecznych, demograficznych, kulturowych, 

militarnych, informacyjnych 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Potrafi wypowiadać się w kwestiach ważnych spraw polityczno-gospodarczych 

współczesnego świata 

K_02 Potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując określone role 

K_03 
Ma świadomość znaczenia wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu i 

wyjaśniania różnych aspektów problematyki polityki międzynarodowej 

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  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 16 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Międzynarodowe stosunki polityczne 1 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Międzynarodowe stosunki polityczne: wprowadzenie 

teoretyczne,   

Uczestnicy stosunków międzynarodowych,   

Polityka zagraniczna,  

Metody realizacji polityki zagranicznej,  

Dyplomacja klasyczna i nowa dyplomacja,  

Rodzaje ładów międzynarodowych,  

Narodziny układu bipolarnego,  

Główne konflikty podczas zimnej wojny,  

Rozwój negocjacji międzynarodowych,  

Dekonstrukcja ładu bipolarnego,  

Stosunki międzynarodowe po zimnej wojnie: ład in transition; 

nowy światowy nieład, kluczowe konflikty, nowe znaczenie 

dużych i średnich państw 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945 roku, 

Warszawa 1998.  

K. Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych, 

Warszawa 2016 

Kukułka J, Historia współczesnych stosunków 

międzynarodowych, Warszawa 2007.  

Łoś- Nowak T., Współczesne stosunki międzynarodowe, 

Wrocław 2006.  

Łoś-Nowak T., Współczesne stosunki międzynarodowe. 

Teorie, systemy, uczestnicy, Wrocław 2007.  

Międzynarodowe Stosunki Polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 

2006 

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

Marzęda, Lublin 2008.  

S. Sur, Stosunki Międzynarodowe, Warszawa 2012 

Stosunki międzynarodowe, W. Malendowski, C. Mojsiewicz, 

Łódź 2004.  

Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, E. 

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

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

B. Curyło, International negotiations in the context of the 

evolution of international relations: theoretical assumptions 

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

2/2015.  

J. Sadłocha, Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii 

stosunków międzynarodowych, Wrocław 2015 

Stosunki międzynarodowe. Wokół zagadnień teoretycznych, 

red. K. Kącka, Toruń 2015 

Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. R. 

Kuźniar, Warszawa 2005.  

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

et al., Oxford 2013.   

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Rozpoznaje i charakteryzuje różne rodzaje struktur oraz instytucji stosunków 

międzynarodowych (ekonomicznych, politycznych, prawnych, kulturowych, 

militarnych, społecznych) 

W_02 
Rozróżnia kluczowe zależności i relacje pomiędzy uczestnikami stosunków 

międzynarodowych 

W_03 

Definiuje kompleksowych relacji pomiędzy różnymi obszarami polityki 

wewnętrznej państwa, jego polityki zagranicznej oraz położenia 

międzynarodowego. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi stosować podstawową wiedzę teoretyczną do analizy konkretnych 

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

zachodzących w obrębie współczesnych stosunków międzynarodowych przy 

wykorzystaniu instrumentów oraz metod  o charakterze naukowym 

U_02 

Analizuje oraz interpretuje wybrane decyzje oraz działania władzy państwowej 

(w wymiarze wewnętrznym oraz międzynarodowym) oraz instytucji 

międzynarodowych 

U_03 

Poddaje krytyce podstawowe zjawiska (kulturowe, polityczne, prawne, 

ekonomiczne) występujące w obrębie współczesnych stosunków 

międzynarodowych 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii przy ocenie wydarzeń 

historycznych i współczesnych 

K_02 

Jest zorientowany na potrzebę uczenia się przez całe życie bowiem świadomość 

znaczenia wiedzy w procesie opisu, wyjaśniania  oraz analizy różnych 

aspektów problematyki polityki wewnętrznej oraz polityki międzynarodowej 

K_03 
Wykazuje kreatywność w analizie i ocenie  polityki międzynarodowej za 

pomocą wiedzy naukowej 

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  

 
12 

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 Międzynarodowe stosunki polityczne 2 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 6 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Międzynarodowe stosunki polityczne: wprowadzenie 

teoretyczne,   

Uczestnicy stosunków międzynarodowych,   

Polityka zagraniczna,  

Metody realizacji polityki zagranicznej, e) Dyplomacja 

klasyczna i nowa dyplomacja,  

Rodzaje ładów międzynarodowych,  

Narodziny układu bipolarnego,  

Główne konflikty podczas zimnej wojny,  

Rozwój negocjacji międzynarodowych,  

Dekonstrukcja ładu bipolarnego,  

Stosunki międzynarodowe po zimnej wojnie: ład in transition; 

nowy światowy nieład, kluczowe konflikty, nowe znaczenie 

dużych i średnich państw 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945 roku, 

Warszawa 1998.  

K. Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych, 

Warszawa 2016 

Kukułka J, Historia współczesnych stosunków 

międzynarodowych, Warszawa 2007.  

Łoś- Nowak T., Współczesne stosunki międzynarodowe, 

Wrocław 2006.  

Łoś-Nowak T., Współczesne stosunki międzynarodowe. 

Teorie, systemy, uczestnicy, Wrocław 2007.  

Międzynarodowe Stosunki Polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 

2006 

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

Marzęda, Lublin 2008.  

S. Sur, Stosunki Międzynarodowe, Warszawa 2012 

Stosunki międzynarodowe, W. Malendowski, C. Mojsiewicz, 

Łódź 2004.  

Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, E. 

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

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

B. Curyło, International negotiations in the context of the 

evolution of international relations: theoretical assumptions 

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

2/2015.  

J. Sadłocha, Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii 

stosunków międzynarodowych, Wrocław 2015 

Stosunki międzynarodowe. Wokół zagadnień teoretycznych, 

red. K. Kącka, Toruń 2015 

Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, red. R. 

Kuźniar, Warszawa 2005.  

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

et al., Oxford 2013.   

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Rozpoznaje i charakteryzuje różne rodzaje struktur oraz instytucji stosunków 

międzynarodowych (ekonomicznych, politycznych, prawnych, kulturowych, 

militarnych, społecznych) 

W_02 
Rozróżnia kluczowe zależności i relacje pomiędzy uczestnikami stosunków 

międzynarodowych 

W_03 

Definiuje kompleksowych relacji pomiędzy różnymi obszarami polityki 

wewnętrznej państwa, jego polityki zagranicznej oraz położenia 

międzynarodowego. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi stosować podstawową wiedzę teoretyczną do analizy konkretnych 

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

zachodzących w obrębie współczesnych stosunków międzynarodowych przy 

wykorzystaniu instrumentów oraz metod  o charakterze naukowym 

U_02 

Analizuje oraz interpretuje wybrane decyzje oraz działania władzy państwowej 

(w wymiarze wewnętrznym oraz międzynarodowym) oraz instytucji 

międzynarodowych 

U_03 

Poddaje krytyce podstawowe zjawiska (kulturowe, polityczne, prawne, 

ekonomiczne) występujące w obrębie współczesnych stosunków 

międzynarodowych 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii przy ocenie wydarzeń 

historycznych i współczesnych 

K_02 

Jest zorientowany na potrzebę uczenia się przez całe życie bowiem świadomość 

znaczenia wiedzy w procesie opisu, wyjaśniania  oraz analizy różnych 

aspektów problematyki polityki wewnętrznej oraz polityki międzynarodowej 

K_03 
Wykazuje kreatywność w analizie i ocenie  polityki międzynarodowej za 

pomocą wiedzy naukowej 

K_04  

 

  



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
60 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 30 

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 Modele dyplomacji wybranych państw na świecie 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Wprowadzenie do dyplomacji 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Modele dyplomacji - czym są? Ujęcie definicyjne, 

funkcjonalne i historyczne 

Podstawowe pojęcia oraz uwarunkowania 

Analiza modeli na przykładzie państw: 

Stany Zjednoczone  

Wielka Brytania  

Niemcy  

Francja  

Rosja  

Chiny  

Japonia  

Indie  

Iran  

Arabia Saudyjska  

Turcja  

Izrael  

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

H. Kissinger, "Dyplomacja", Warszawa 2016 

H. Kissinger, "O Chinach", Wołowiec 2014  

A. Czubiński, Historia powszechna w XX wieku, Poznań 2006  

M. Bankowicz, "Historia polityczna świata XX wieku 1945-

2000", Kraków 2004  

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Madawi Al-Rasheed, "Historia Arabii Saudyjskiej", Warszawa 

2011 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Charakteryzuje dyplomację w ujęciu definicyjnym, funkcjonalnym i 

historycznym 

W_02 Zna i opisuje modele dyplomacji 

W_03 
Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk i procesów dot. funkcjonowania 

dyplomacji w wybranych państwach 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Przedstawia główne uwarunkowania towarzyszące modelom dyplomacji w 

wybranych państwach 

U_02 Potrafi dyskutować na temat funkcjonalności różnych modeli dyplomacji 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Dostrzega wagę i potrzebę dalszego pogłębiania wiedzy nt. funkcjonowania 

dyplomacji w poszczególnych państwach 

K_02 
Rozumie, krytycznie ocenia, ale też toleruje niektóre odmienne modele z 

zakresu dyplomacji 

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 7 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
14 

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 Moduł: Translatorium 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

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

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 17 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język obcy 

Treści programowe 

 

 

Treści uzależnione są od wyboru konkretnego translatorium w 

danym semestrze. W przeszłości były to translatoria, które 

tematycznie związane były z: 

amerykańskim systemem politycznym; 

brytyjskim parlamentem  - historia i współczesność; 

problemami globalnymi (np. migracjami, zmianą klimatu, 

terroryzmem, konfliktami zbrojnymi; demografią; kryzysami 

gospodarczymi i ekonomicznymi, 

korupcją; 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Literatura uzależniona od wyboru konkretnego translatorium 

w danym semestrze. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Literatura uzależniona od wyboru konkretnego translatorium 

w danym semestrze. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Posiada podstawową wiedzę o problemach globalnych współczesnego świata 

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

informacjach pozyskanych ze źródeł obcojęzycznych 

W_02 
Identyfikuje podstawowe bieżące problemy polityczne i społeczne na świecie, 

wykorzystując do tego komunikaty w języku obcym 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi tłumaczyć teksty z języka obcego na język polski 

U_02 Potrafi dyskutować w języku obcym 

U_03 
Pozyskuje wiedzę z zakresu słownictwa języka obcego używanego w świecie 

polityki 

U_04 
Na podstawie istniejących obcojęzycznych źródeł danych potrafi 

prognozować rozwój wydarzeń. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Potrafi współpracować w małym i dużym zespole 

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

przygotowywania wystąpienia 

K_03 Postępuje samodzielnie i odpowiedzialnie w myśleniu i działaniu 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
180 

Udział w konsultacjach 24 

Zaliczenie zajęć 44 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
98 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 75 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Nauka o polityce 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 6 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Rodzaje wiedzy politycznej: potoczna, filzoficzna, 

artystyczno-literacka, naukowa, pseudowiedza. 

Teoria polityki – różne sposoby rozumienia problematyki. 

Teoria polityki a inne kryteria naukotwórcze w politologii. 

Stanowiska metateoretyczne w politologii ze szczególnym 

naciskiem na formalizm i antyformalizm pojęciowy. 

Teoria polityka a wyjaśnianie procesów i zjawisk 

politycznych. 

Różne sposoby rozumienia polityki. 

Kryteria i formy politycznego charakteru zjawisk. 

Uwarunkowania procesów polityzacji. 

Klasyfikacja i charakterestyka najważniejszych teorii 

politologicznych. 

Teorie władzy politycznej. 

Interesy polityczne i teorie grup interesu. Problematyka 

artykulacji interesów politycznych. 

Teorie kultury politycznej. 

Teorie spiskowe w polityce. 

• Teorie konfliktu politycznego 

• Najważniejsze nurty i koncepcje we współczesnej teorii 

politycznej: teoria sprawiedliwości J. Rawlsa, koncepcja 

polityczności i demokracji agonistycznej Ch. Mouffe, 

koncepcja polityki Hannah Arendt, feminizm. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

G.A. Almond, Political Science: The History of the Discipline 

[w:] A New Handbook of Political Science, R.E. Goodin, H-D. 

Klingeman (red.), Oxford 1996, s. 50-96. 

M. Dogan, Political Science and the Other [w:] A New 

Handbook of Political Science, R.E. Goodin, H-D. Klingeman 

(red.), Oxford 1996, s. 97-131. 

Heywood, A., Politologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2006. 

Roskin, G.M., Cord, R.L., Mederios, J.A., Jones, W.S., 

Wprowadzenie do nauk politycznych, Wydawnictwo Zysk i S-

ka, Poznań 2001. 

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

politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2006. 

Mouffe Ch., Polityczność, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 

Warszawa   

Rawls J., Liberalizm polityczny, Wydawnictwo PWN, 

Warszawa 1998. 

 



 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Baszkiewicz, J., Władza, Zakład Wydawniczy Ossolineum, 

Wrocław i in. 1998. 

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

Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996. 

Gulczyński, M., Nauka o polityce. Podręcznik akademicki, 

AlmaMer, Warszawa 2007. 

Heywood, A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 

Interpretacje polityki, M. Szyszkowska (red.), ISP PAN, 

Warszawa 1991. 

Minogue, K., Polityka – bardzo krótkie wprowadzenie, 

Prószyński i S-ka, Warszawa 1997. 

Shively, W.P., Sztuka prowadzenia badań politycznych, 

Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001. 

Stosunki międzynarodowe, W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz 

(red.), Atla2, Wrocław 1998. 

Weber, M., Polityka jako zawód i powołanie, Znak, Kraków 

1998. 

 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Zna podstawowe koncepcje władzy politycznej 

W_02 
Zna najważniejsze koncepcje i uwarunkowania świadomości politycznej oraz 

kultury politycznej 

W_03 
Zna podstawowe kategorie politologiczne oraz jest świadomy ich 

wieloznaczności. 

W_04 
Potrafi wymienić i scharakteryzować elementy sporne pomiędzy różnymi 

nurtami teorii polityki i teorii politycznej. 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Rozumie znaczenie komunikacji politycznej, zachowań politycznych i 

zachowań wyborczych dla zjawisk politycznych 

U_02 
Potrafi posługiwać się językiem politologii w podstawowym zakresie, w 

prostych analizach zjawisk politycznych 

U_03 
Potrafi zastosować konkretne kategorie politologiczne w myśleniu politycznym 

i wyjaśnianiu zjawisk politycznych. 

U_04 

Potrafi stosować kompleksową wiedzę teoretyczną do analizy konkretnych 

procesów lub zjawisk (kulturowych, społecznych, prawnych, 

ekonomicznych), które podlegają uwarunkowaniom politycznym i które 

politykę kształtują. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Efektywnie i twórczo potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując 

określone role 

K_02 
Ma wysoką świadomość praktycznego wymiaru zastosowania wiedzy 

naukowej 

K_03  

K_04  

 

 



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
60 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 20 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
24 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 42 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Negocjacje ekonomiczne 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność Negocjacje Międzynarodowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Współpraca jako strategii w grze: o znaczeniu gotowości do 

współpracy w negocjacjach ekonomicznych; 

Czy nieustępliwość jest korzystną strategią w negocjacjach 

ekonomicznych? 

Model BATNA 

Planowanie i negocjacje wewnątrzgrupowe: gra TransEuropa 

Zastosowanie teorii gier w negocjacjach biznesowych. 

Etapowe podejście do procesu negocjacji 

Negocjacje międzygrupowe. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

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

międzynarodowe. Determinanty, procesy, aktorzy. Opole: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 

Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003. 

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

Zaprogramowanie umysłu, Warszawa 2011. 

Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, 

Warszawa 2009. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Cenker E. M., Negocjacje, Poznań 2002. 

Czarnawska M. M., Podstawy negocjacji i komunikacji, 

Pułtusk 2003. 

Gesteland R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, 

Warszawa 2000. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Definiuje pojęcie negocjacji ekonomicznych 

W_02 Opisuje proces dochodzenia do porozumienia w procesie negocjacji. 

W_03 Rozumie zastosowanie modelu BATNA. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej, przy prowadzeniu 

negocjacji indywidualnych i grupowych. 

U_02 Potrafi przygotować siebie oraz zespół do prowadzenia negocjacji. 

U_03 
Porządkuje informacje pomocne w procesie negocjacji i potrafi nimi skutecznie 

zarządzać. 

U_04 
Potrafi dostosować strategię i taktykę negocjacyjną do okoliczności oraz 

partnera negocjacyjnego. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Jest przygotowany do uczestnictwa w procesie negocjacji ekonoemicznych 

związanych z obowiązkami wynikającymi z pracy zawodowej. 

K_02 
Wykazuje odpowiedzialność za proces podejmowania decyzji jak i dynamikę 

procesów w grupie, w której pracuje. 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 18 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Negocjacje międzynarodowe w polityce 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność Negocjacje Międzynarodowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Istota i specyfika negocjacji w stosunkach międzynarodowych, 

Negocjacje jako instrument prawa międzynarodowego i 

dyplomacji, 

Ewolucja negocjacji w prawie międzynarodowym, 

Prawne zasady negocjacji, 

Negocjacje, społeczność międzynarodowa a interesy 

narodowe, 

Dialog międzynarodowy, 

Struktura i przebieg procesów negocjacyjnych, 

Negocjacje w instytucjach Unii Europejskiej, 

Rola negocjacji w osłabianiu napięcia w stosunknach 

mięzynarodowych w okresie zimnej wojny, 

Symulacja wybranych przypadków negocjacji 

międzynarodowych. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Cenker E. M., Negocjacje, Poznań 2002. 

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

międzynarodowe. Determinanty, procesy, aktorzy. Opole: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 

Czarnawska M. M., Podstawy negocjacji i komunikacji, 

Pułtusk 2003. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, Dochodząc do Tak. 

Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 1994 i nast. 

wyd.; 

Janusz Grzelak, Dominika Maison, Grażyna Wąsowicz-

Kiryło, Kultura negocjacyjna Polaków w kontekście integracji 

z Unią Europejską, Warszawa (Instytut Spraw Publicznych) 

2000; 

Charles Hampden-Turner, Alfons Trompenaars, Siedem kultur 

kapitalizmu (USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka 

Brytania, Szwecja, Holandia), Kraków 2000; 

Jacek Kamiński, Negocjowanie. Techniki rozwiązywania 

konfliktów, Warszawa 2003; 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Wyjaśnia rolę negocjacji w stosunkach międzynarodowych, 

W_02 Wymienia zinstytucjonalizowane formy negocjacji w dyplomacji, 

W_03 Charakteryzuje etapy procesu negocjacyjnego. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi rozpoznać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia wybranego procesu 

negocjacyjnego 

U_02 
Analizuje i poddaje krytyce proces negocjacyjny na przykładzie wybranych 

przypadków 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Potrafi pracować w małej grupie nad prostym projektem, 

K_02 
Jest zorientowany na rozstrzyganie sporów w sposób kooperacyjny i za pomocą 

instrumentów negocjacji 

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 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
21 

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 Nowa dyplomacja 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Wprowadzenie do dyplomacji 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Nowa Dyplomacja – wprowadzenie, ogólna charakterystyka , 

rodzaje.  

Aktorzy nowej dyplomacji  

Dyplomacja medialna i jej wymiary  

Dyplomacja brokerska i jej wymiary  

Płaszczyzny kontaktów dyplomatycznych – wizyty 

zagraniczne, misje dyplomatyczne w kontekście dyplomacji 

publicznej  

Dyplomacja publiczna mocarstw na przykładzie Chin i USA, 

geneza, etapy rozwoju, wymiar instytucjonalny, wyzwania  

Dyplomacja publiczna państw post-komunistycznych: geneza, 

etapy rozwoju, wyzwania i trudności wynikające z syndromu 

peryferii, rola stereotypów w stosunkach międzynarodowych i 

stereotypowa personifikacja polityki  

Dyplomacja publiczna państw neutralnych i peryferyjnych – 

dyplomacja niszowa 

Dyplomacja publiczna Niemiec – geneza, etapy rozwoju, 

wymiar instytucjonalny, wyzwania, rola fundacji politycznych 

Dyplomacja publiczna Polski – geneza, etapy rozwoju, wymiar 

instytucjonalny, wyzwania i trudności w kontekście akcesji do 

UE 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

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

B. Surmacz, Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy, 

struktury, funkcje, Lublin 2016.  

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

J. Melissen, Beyond the New Public Diplomacy, Netherlands 

Institute of International Relations ‘Clingendael’, October 

2011.  

The New Public Diplomacy: Soft Power in International 

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

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

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

it and improve it, RAND corporation, 2004. 

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

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

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

Zachodni”, nr 1, 1998.  

J. Błuszkowski, Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa 

2005. 

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

Enlargement: the case of Poland, 

Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of 

International Relations ‘Clingendael’, 2005.  

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

2014.  

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Nazywa i definiuje role i znaczenia różnych form dyplomacji w stosunkach 

międzynarodowych różnego typu (politycznych, ekonomicznych, 

kulturowych, militarnych) 

W_02 

Rozróżnia i przedstawia kompleksowo relacje pomiędzy różnymi obszarami 

polityki wewnętrznej państwa, jego polityki zagranicznej oraz położenia 

międzynarodowego 

W_03 

Tłumaczy systemowy charakter zjawisk społecznych, politycznych, 

ekonomicznych i kulturowych, ich wzajemnych powiązań oraz specyfiki w 

kontekście dyplomacji publicznej 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Na podstawie twierdzeń teoretycznych analizuje procesy lub zjawiska 

(kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) zachodzących w 

obrębie współczesnych stosunków międzynarodowych 

U_02 Potrafi dostrzec nowy problem badawczy i wybiera sposób jego rozwiązania 

U_03 

W kontekście dyplomacji publicznej porządkuje rozmaite zjawiska 

społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych, szacując ich 

znaczenie na różnych poziomach (międzynarodowym, państwowym, 

lokalnym) 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Samodzielnie i konsekwentnie uzupełnia wiedzę oraz doskonali własne 

umiejętności 

 

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

międzynarodowych w przygotowaniu różnych typów projektów społecznych 

K_03 Jest zorientowany na innowacyjne formy działania w dyplomacji obywatelskiej 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu 
Podmiotowe i przedmiotowe zmiany we współczesnych 

stosunkach międzynarodowych 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Wprowadzenie do dyplomacji 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Różne sposoby definiowania dyplomacji 

Przyczyny oraz istota przedmiotowych i podmiotowych zmian 

w SM 

Pojęcie polityki „niskiej” i „wysokiej” 

Deterytorializacja i fragmentacja SM 

Pojęcie ładu międzynarodowego 

Specyfika ładu westalskiego i post (późno) westfalskiego 

Pojęcie suwerenności państwa  

Pojęcie równowagi sił  

Globalizacja: istota, przyczyny, skutki, wpływ na ład 

międzynarodowy 

Konsensus Waszyngtoński: pojęcie, geneza, skutki dla 

współczesnych SM 

Pojęcie i rola społeczeństwa obywatelskiego 

Ruchy społeczne: istota, geneza, rola 

Pojęcia: modernizacji, easternizacji, westernizacji, 

glokalizacji, „kultura Davos” 

Global Justice Movement: geneza, istota 

Od antyglobalizmu do alterglobalizmu 

Protest: istota, formy, techniki, “logiki” 

Problem rozbrojenia nuklearnego we współczesnych SM 

Problem sekularyzacji i desekularyzacji we współczesnych 

SM 

Religia jako czynnik funkcjonalny i dysfunkcjonalny we 

współczesnych SM 

Specyfika współczesnego podejścia do rozwiązywania 

konfliktów 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Beata Surmacz (red.), Nowe oblicza dyplomacji, Lublin 2013 

Czesław Maj, Socjologia stosunków międzynarodowych, 

Lublin 2013 

Beata Surmacz, Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy. 

Struktury. Funkcje, Lublin 2015 

Marcin Gawrycki, Edward Haliżak, Roman Kuźniar, Grażyna 

Michałowska, Dariusz Popławski, Jakub Zajączkowski, 

Ryszard Zięba (red.) Tendencje i procesy rozwojowe 

współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 

2016 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, Oxford 2013 

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Ma podstawową wiedzę na temat różnorodnych subdyscyplin, struktur oraz 

instytucji stosunków międzynarodowych 

W_02 
Rozróżnia kluczowe relacje i zależności pomiędzy uczestnikami stosunków 

międzynarodowych 

W_03 
Posiada podstawową wiedzę o problemach globalnych współczesnego świata 

(społecznych, politycznych, kulturowych, ekonomicznych). 

W_04 
Dostrzega i rozumie znaczenie ideologicznych podstaw aktywności aktorów 

międzynarodowych 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska (kulturowe, 

polityczne, prawne, ekonomiczne) występujące w sferze współczesnych 

stosunków międzynarodowych 

U_02 

Posiada umiejętność analizowania zachowań podmiotów funkcjonujących w 

obrębie struktur państwowych i międzynarodowych (ekonomicznych, 

społecznych, kulturowych, informacyjnych 

U_03 

W procesie analizy relacji pomiędzy podmiotami stosunków 

międzynarodowych potrafi dokonać syntezy różnych kategorii uwarunkowań 

(politycznych, ekonomicznych, społecznych, demograficznych, kulturowych, 

militarnych, informacyjnych 

U_04 

Potrafi rozpoznać i zinterpretować związki i relacje pomiędzy różnymi 

strukturami władzy, zarządzania oraz przewodzenia a sytuacją polityczną w 

różnych krajach i regionach świata 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Potrafi wypowiadać się w kwestiach ważnych spraw polityczno-gospodarczych 

współczesnego świata 

K_02 
Ma świadomość znaczenia wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu i 

wyjaśniania różnych aspektów problematyki polityki międzynarodowej 

K_03 

Posiada świadomość społeczną w zakresie potrzeby aktywnego włączania się 

w życie publiczne oraz uczestnictwa w ramach różnych istotnych praktyk życia 

zbiorowego 

K_04 
Potrafi oceniać zachowania polityczne za pomocą wiedzy naukowej oraz 

wykazuje się przy tym postawą realistyczną i krytyczną 

 

  



 

 

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  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Podmioty negocjacji międzynarodowych 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Negocjacje Międzynarodowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Zasady i style negocjacji 

Cechy dobrego negocjatora 

Rodzaje negocjacji według różnych kryteriów 

Warunki konieczne do podjęcia negocjacji 

Fazy negocjacji 

Taktyki negocjacyjne 

Zasady skutecznego słuchania i mówienia 

Sytuacje konfliktowe w negocjacjach i sposoby ich 

rozwiązywania 

Teoria gier w negocjacjach 

Tryb zawierania umów międzynarodowych oraz odniesienie 

do polskiej praktyki 

Stosowanie i interpretacja umów międzynarodowych 

• Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie umowy 

międzynarodowej 

• Stosowanie umów w porządku międzynarodowym i 

krajowym 

• Sukcesja państw w odniesieniu do umów międzynarodowych 

• Rozstrzyganie sporów dotyczących umów 

międzynarodowych 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

M. Frankowska, Prawo traktatów, Warszawa 1997, 

A. Wyrozumska, Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka, 

Warszawa 2006, 

R. Fisher - W. Ury, Dochodząc do tak. Negocjowanie bez 

poddawania się, Warszawa 1991, 

J. Sozański, Współczesne prawo traktatów, Poznań 2005 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

S. E. Nahlik, Kodeks prawa traktatów, Warszawa 1976, 

J. Sandorski, Nieważność umów międzynarodowych, wyd. I 

Poznań 1978, 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę na temat uczestników i podmiotów stosunków 

międzynarodowych, zna zakres praw wynikających z podmiotowości 

W_02 

Ma wiedzę na temat systemów normatywnych i podstawowych elementów 

porządku międzynarodowego, które mają znaczący wpływ na kształt 

stosunków międzynarodowych 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 W swoim działaniu posługuje się różnymi taktykami negocjacyjnymi 

U_02 

Potrafi we współdziałaniu z grupą przygotować i przedstawić publicznie 

rozwiązanie wybranego problemu dotyczącego konfliktu interesu z dziedziny 

stosunków międzynarodowych przy zastosowaniu metody negocjacyjnej 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Potrafi myśleć w sposób twórczy, organizować grupę negocjacyjną i nią 

kierować 

K_02 Charakteryzuje się cechami dobrego negocjatora 

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  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Polityka zagraniczna RP 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP 

(podstawowe pojęcia z zakresu polityki zagranicznej, definicja 

kierunków, priorytetów i zadań polityki zagranicznej) 

Uwarunkowania i kierunki polskiej polityki zagranicznej w 

latach 1945 – 1989 (periodyzacja polskiej polityki 

zagranicznej w latach 1944 – 1989) 

Reorientacja polskiej polityki zagranicznej po 1989 r. 

(uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej w latach 80. 

ubiegłego wieku i w 1989 r., przyczyny i kierunek reorientacji 

polskiej polityki zagranicznej, redefinicja stosunków 

politycznych RP z sąsiadami) 

Bilans polityki zagranicznej RP w latach 1989 – 1993 

(definicja  polskiej racji stanu na początku polskiej 

transformacji, ocena osiągnięć polskiej dyplomacji w latach 

1989 – 1993)  

Przełom i pojednanie w stosunkach polsko-niemieckich po 

1989 r. (definicja obszarów problemowych w stosunkach 

polsko-niemieckich w 1989 r., periodyzacja stosunków 

polsko-niemieckich  w latach 1989 – 2018)  

Stosunki polsko-rosyjskie po 1989 r. (definicja obszarów 

problemowych w stosunkach polsko-rosyjskich w 1991 r., 

periodyzacja stosunków polsko-rosyjskich w latach 1991 – 

2018) 

Stosunki polsko-ukraińskie po 1989 r. (periodyzacja 

stosunków polsko-ukraińskich  w latach 1991 – 2018, program 

Partnerstwa Wschodniego a stosunki polsko-ukraińskie, ocena 

ewolucji stosunków polsko-ukraińskich po 1991 r.) 

Polska droga do Unii Europejskiej (definicja instytucji 

odpowiedzialnych za negocjacje RP z UE, etapy negocjacji w 

procesie akcesji RP do UE, polskie inicjatywy w Unii 

Europejskiej) 

Polska droga do NATO (chronologia procesu negocjacyjnego, 

udział Wojska Polskiego w operacjach wojskowych poza 

granicami kraju) 

Problemy globalne w polskiej polityce zagranicznej (polska 

aktywność w ramach ONZ, polska polityka zagraniczna wobec 

krajów pozaeuropejskich, polska postawa wobec problemów o 

znaczeniu globalnym)  

Polityka zagraniczna III RP – podsumowanie (próba bilansu 

polskiej polityki zagranicznej po 1989 r.) 

 



 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Skubiszewski K., Polityka zagraniczna i odzyskanie 

niepodległości : przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-

1993, Warszawa 1997.  

Krzysztof Skubiszewski i dyplomacja czasów przełomu, red. 

M. Maruszkin, K. Szaładziński, Poznań 2016. 

Polska polityka zagraniczna RP 1989 - 2002, pod red. R. 

Kuźniara, K. Szczepanika, Warszawa 2002; 

Kuźniar R., Droga do wolności. Polityka zagraniczna III 

Rzeczypospolitej, Warszawa 2008. 

Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po 

zimnej wojnie",Warszawa 2010. 

Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii 

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

Bielenia, Difin, Warszawa 2010. 

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski po 1989 roku, 

pod red. E. Cziomera, Kraków 2015. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1994. 

Nye J. S. Soft Power : jak osiągnąć sukces w polityce 

światowej, Warszawa 2007. 

Białe plamy. Czarne plamy. Sprawy trudne w polsko-

rosyjskich stosunkach 1918–2008,, pod red., A. D. Rotfelda i 

A. W. Torkunowa, Warszawa 2010. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Potrafi wyjaśnić dynamikę zmian zachodzących w polskiej polityce 

zagranicznej po 1989 roku; 

W_02 
Potrafi zdefiniować i scharakteryzować główne procesy, w których Polska 

uczestniczyła (wejście do NATO, proces integracji europejskiej). 

W_03 

Rozumie system funkcjonowania podmiotów kreujących polską politykę 

zagraniczną (Prezydent, minister Spraw Zagranicznych, instytucje centralne) i 

określenia ich wpływu na kształtowanie tej polityki 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

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

środowisko zewnętrzne Polski. 

U_02 Potrafi wskazać motywy decyzji podejmowanych przez polską dyplomację. 

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

środowisko zewnętrzne Polski. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Jest wyczulony na współczesne wyzwania polityki międzynarodowe i ma 

świadomość stanowiska Polski w poszczególnych kwestiach. 

K_02 

Ma świadomość, że wybory kierunków polityki zagranicznej państwa zależą 

także od jego indywidualnych wyborów, tj. udziału w wyborach 

powszechnych. 

K_03 
Potrafi wykorzystać wiedzę do budowania postawy otwartej i tolerancyjnej 

wobec innych narodowości, w szczególności sąsiadujących z Polską. 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
24 

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 Praktyki zawodowe 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Praktyka 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie bez oceny 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Zapoznanie się z dokumentacją praktyk zawodowych 

realizowanych w Instytucie Politologii UO. 

Przygotowanie do odbycia praktyki – ustalenie szczegółów i 

miejsca; 

Odbywanie praktyki zawodowej; 

Ewaluacja praktyki i przygotowanie dokumentów. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Dokumentacja, zwiazana z przebiegiem praktyki zawodowej – 

regulaminy i instrukcje, przygotowane przez CZAS (Centrum 

Zawodowej Aktywizacji Studentów Instytutu Politologii UO). 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Dokumentacja, zwiazana z przebiegiem praktyki zawodowej – 

regulaminy i instrukcje, przygotowane przez CZAS (Centrum 

Zawodowej Aktywizacji Studentów Instytutu Politologii UO). 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
W trakcie praktyk identyfikuje elementy, które mogą stanowić podstawę 

dalszych badań, z wykorzystaniem metodologii nauki o polityce 

W_02 
Uzyskuje podstawową wiedzę o praktycznym funkcjonowaniu 

przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Podejmuje wysiłki na rzecz organizacji własnej pracy, w której wykorzystuje 

umiejętności identyfikowania zagrożeń, opracowywania materiałów 

źródłowych oraz wykorzystywania narzędzi i technik cyfrowych 

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

i wielowymiarowa ocena stanu bezpieczeństwa 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Wykazuje chęć do pracy i podejmowania działań na rzecz realizacji 

odpowiedniego modelu własnej kariery zawodowej 

K_02 Pracując w zespole potrafi należycie wykonywać powierzone zadania 

K_03  

K_04  

 

 



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
0 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 1 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
90 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 4 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Prawne aspekty rozwiązywania konfliktów 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Negocjacje Międzynarodowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Zobowiązanie do rozwiązywania sporów miedzy państwami 

wyłącznie metodami pokojowymi – art. 2.3 Karty NZ  

Podstawowe pojęcia: napięcie; kryzysy międzynarodowe; 

spór; konflikt międzynarodowy; spór a sytuacja 

Zasady rozwiązywania sporów międzynarodowych 

Środki pokojowego rozstrzygania sporów:  

środki pozasądowe – dyplomatyczne 

środki sądowe 

Inne mechanizmy: 

Międzynarodowy  Ośrodek Rozstrzygania Sporów 

Inwestycyjnych  

Trybunał Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlu  

Konwencja RE o pokojowym rozstrzyganiu sporów  

NATO: dobre usługi, koncyliacja, arbitraż  

OBWE: utworzony w 1994 Trybunał Koncyliacji i Arbitrażu 

(siedziba w Genewie), też misje rozjemcze do państw 

członków (za zgodą) 

Rozwiązywanie przykładowych sporów/konfliktów (część 

praktyczna) 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Fisheries Dispute off the Faroes. - The “Red Crusader” 

Incident, [w:] Keesing's Record of World Events (formerly 

Keesing's Contemporary Archives), Volume 7, June, 1961 

Denmark, United Kingdom 

Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe 

publiczne, Warszawa 2004 

Gilboa E., Dyplomacja w epoce informacji [w:] Ociepka B. 

(red.), Dyplomacja publiczna, Wrocław 2008 

Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne 

w zarysie, Warszawa 2007 

Ipsen K., Völkerrecht, München 2004 

Iwanejko M., Spory międzynarodowe. Studium prawno-

polityczne, Warszawa 1976 

Makowski J., Podręcznik prawa międzynarodowego, 

Warszawa 1948 

Sutor J., Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych, 

Warszawa 1979 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Wojciech 

Góralczyk, Stefan Sawicki, Warszawa 2015, wyd. XVI, 

wydawnictwo WoltersKluwer; 

Podręcznik prawa międzynarodowego, Lech Antonowicz, 

Warszawa 2015, wyd. XIV, wydawnictwo WoltersKluwer; 

Prawo międzynarodowe, Malcolm N. Shaw, Kraków 2011, 

wyd. 3, wydawnictwo Książka i Wiedza. 

 

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Ma podstawową wiedzę z zakresu metod rozwiązywania konfliktów prawa 

międzynarodowego publicznego, ich umiejscowienia w obrębie obszarów i 

dziedzin nauk społecznych i prawnych oraz występujących relacji między 

nimi 

W_02 

Objaśnia podstawowe normy i reguły organizujące struktury oraz instytucje 

prawne prawa międzynarodowego publicznego odnośnie sposobów 

rozwiązywania sporów międzynarodowych 

W_03 

Definiuje podstawowe pojęcia i regulacje z zakresu prawa międzynarodowego 

publicznego odnoszące się do konfliktów / sporów międzynarodowych i 

metod ich rozwiązywania 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi stosować podstawową wiedzę teoretyczną do analizy konkretnych 

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

zachodzących w obrębie współczesnych stosunków międzynarodowych, w 

szczególności sporów / konfliktów między państwami oraz innymi podmiotami 

prawa międzynarodowego publicznego 

U_02 

Posiada umiejętność analizowania aktów prawnych właściwych 

(reprezentatywnych) dla metod rozwiązywania konfliktów prawa 

międzynarodowego publicznego przy wykorzystaniu instrumentów oraz metod 

o charakterze naukowym 

U_03 

Posiada umiejętność formułowania oraz podstawowego dochodzenia roszczeń 

i egzekwowania uprawnień właściwych państwom, organizacjom 

międzynarodowym oraz osobom fizycznym jako podmiotom prawa 

międzynarodowego publicznego z zakresu rozwiązywania konfliktów m 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma świadomość znaczenia i poziomu swojej wiedzy z zakresu rozwiązywania 

konfliktów międzynarodowych według prawa międzynarodowego publicznego 

K_02 

Jest zorientowany na elastyczne i twórcze zastosowania efektów pozyskanej 

wiedzy do rozwiązywania rozmaitych problemów życia codziennego i 

zawodowego, w tym zrozumienia sporów / konfliktów między podmiotami 

prawa międzynarodowego publicznego. 

K_03  

K_04  

 

  



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 10 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Prawo międzynarodowe publiczne 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Historia prawa międzynarodowego publicznego; 

Umowa międzynarodowa jako źródło prawa 

międzynarodowego; 

Uznanie międzynarodowe, uznanie państwa i rządu; 

Doktryna Tobara i Estrady 

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów (z 23 maja 1969 r.) 

Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych (z 18 

kwietnia 1961 r.) 

Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych (z 24 

kwietnia 1963 r.) 

Prawo konfliktów zbrojnych. 

Konwencje genewskie i konwencje haskie – wybrane 

zagadnienia 

Terytorium państwa: wody morskie, otwarte, przestrzeń 

powietrzna. 

Status prawny obszarów podbiegunowych – Arktyka i 

Antarktyka. 

Prawo morza – cztery konwencje z 1958 r. 

Rozwiązywanie kazusów na podstawie  aktów prawnych. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Wojciech 

Góralczyk, Stefan Sawicki, Warszawa 2015, wyd. XVI, 

wydawnictwo WoltersKluwer; 

Podręcznik prawa międzynarodowego, Lech Antonowicz, 

Warszawa 2015, wyd. XIV, wydawnictwo WoltersKluwer; 

Prawo międzynarodowe, Malcolm N. Shaw, Kraków 2011, 

wyd. 3, wydawnictwo Książka i Wiedza. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Prawo międzynarodowe publiczne, Remigiusz Bierzanek, 

Janusz Symonides, Warszawa 2004, wyd. VIII zmienione, 

wydawnictwo LexisNexis; 

Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i 

odpowiedziach, Stefan Sawicki (red.), Katarzyna Myszona-

Kostrzewa, Tomasz Kamiński, Warszawa 2012, wyd. II, 

wydawnictwo LexisNexis; 

Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Anna 

Przyborowska-Klimczak, Lublin 2006, wyd. VIII. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, 

jego umiejscowienia w obrębie obszarów i dziedzin nauk społecznych i 

prawnych oraz występujących relacji między nimi 

W_02 
Objaśnia podstawowe normy i reguły organizujące struktury oraz instytucje 

prawne prawa międzynarodowego publicznego 

W_03 
Definiuje podstawowe pojęcia i regulacje z zakresu prawa międzynarodowego 

publicznego 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi stosować podstawową wiedzę teoretyczną do analizy konkretnych 

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

zachodzących w obrębie współczesnych stosunków międzynarodowych, w 

szczególności relacji między państwami oraz innymi podmiotami prawa 

międzynarodowego publicznego 

U_02 

Posiada umiejętność analizowania aktów prawnych właściwych 

(reprezentatywnych) dla prawa międzynarodowego publicznego przy 

wykorzystaniu instrumentów oraz metod o charakterze naukowym 

U_03 

Posiada umiejętność formułowania oraz podstawowego dochodzenia roszczeń 

i egzekwowania uprawnień właściwych państwom, organizacjom 

międzynarodowym oraz osobom fizycznym jako podmiotom prawa 

międzynarodowego publicznego 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma świadomość znaczenia i poziomu swojej wiedzy z zakresu prawa 

międzynarodowego publicznego 

K_02 

Jest zorientowany na elastyczne i twórcze zastosowania efektów pozyskanej 

wiedzy do rozwiązywania rozmaitych problemów życia codziennego i 

zawodowego, w tym zrozumienia relacji między podmiotami prawa 

międzynarodowego publicznego. 

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 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
24 

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 Prawo Unii Europejskiej 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład 

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 

Historia Unii Europejskiej 

System instytucjonalny UE 

Źródła prawa Unii Europejskiej 

Zasady stosowania prawa UE 

Podmiotowość organizacji międzynarodowych 

Podział organizacji międzynarodowych 

Podmiotowość Unii Europejskiej 

Zmiany podmiotowości UE wynikające z Traktatu 

Lizbońskiego 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Prejudycjalność; 

Zasada prymatu prawa wspólnotowego; 

Skargi do TSUE; 

Orzeczenie wstępne; 

Tworzenie prawa w Unii Europejskiej. 

Strefa euro 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Państwo w Unii Europejskiej, pod red. Janusza 

Ruszkowskiego i Renaty Podgórzańskiej, Szczecin 2017. 

Łukasz J. Pikuła, Aksjologia Unii Europejskiej w świetle 

źródeł, wykładni i instytucji, Toruń 2015. 

Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla 

kierunków prawa, zarządzania i administracji, Jan Barcz, 

Maciej Górka, Anna Wyrozumska, Warszawa 2015. 

Prawo Unii Europejskiej, Jacek Barcik, Aleksandra 

Wentkowska, Warszawa 2014. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Robert Siudak, Wpływ Unii Europejskiej na arenę stosunków 

międzynarodowych : normative power jako hegemonia, 

Warszawa 2017. 

Joanna Sapieżko-Samordak, Wzmocniona współpraca w Unii 

Europejskiej : koncepcja, doktryna, praktyka, Warszawa 2017. 

Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z 

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

 

  



 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa Unii Europejskiej, jego 

umiejscowienia w obrębie obszarów i dziedzin nauk społecznych i prawnych, 

znaczenia dla integracji państw Europy oraz występujących relacji między 

nimi 

W_02 
Objaśnia podstawowe normy i reguły organizujące struktury oraz instytucje 

prawne Unii Europejskiej 

W_03 Definiuje podstawowe pojęcia i regulacje z zakresu prawa Unii Europejskiej 

W_04 
Zna podstawową terminologię z zakresu technik legislacyjnych, struktur 

aktów prawnych, aktów stosowania prawa Unii Europejskiej 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi stosować podstawową wiedzę teoretyczną do analizy konkretnych 

procesów lub zjawisk prawa Unii Europejskiej zachodzących w obrębie 

współczesnych stosunków krajowych i międzynarodowych 

U_02 
Posiada umiejętność analizowania aktów prawnych Unii Europejskiej przy 

wykorzystaniu instrumentów oraz metod o charakterze naukowym 

U_03 
Posiada umiejętność formułowania oraz podstawowego dochodzenia swoich 

roszczeń i egzekwowania uprawnień na podstawie prawa Unii Europejskiej 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma świadomość znaczenia i poziomu swojej wiedzy z zakresu prawa Unii 

Europejskiej 

K_02 

Jest zorientowany na elastyczne i twórcze zastosowania efektów pozyskanej 

wiedzy do rozwiązywania rozmaitych problemów życia codziennego i 

zawodowego 

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 4 

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 Prawoznawstwo 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 2 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

Przepisy prawa: definicja, rodzaje, adresaci. 

Przepis prawa a norma prawna: wzajemny stosunek pojęć, 

zastosowanie w praktyce, struktura normy prawnej. 

Fakty i skutki prawne, stosunek prawny: elementy, podziały, 

sposoby rozumienia. 

System prawa: definicja, znaczenie, hierarchiczność, gałęzie 

prawa i ich omówienie. 

Źródła prawa: konstytucja, ustawy, rozporządzenia, inne akty 

prawne, różne sposoby tworzenia prawa. 

Podmioty prawa: osoby prawne, osoby fizyczne, zdolność 

prawna, zdolność do czynności prawnych. 

Obowiązywanie prawa: zakres terytorialny, personalny i 

czasowy, kolizje norm prawnych i sposoby ich rozwiązywania. 

Wnioskowania prawnicze i wykładnia prawa: podstawowe 

rodzaje, znaczenie dla praktyki. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 5, 

Warszawa 2016, wydawnictwo Wolters Kluwer. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

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

prawoznawstwa, Lublin 2007; 

G. L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie do 

nauki o państwie i prawie, Lublin 2003; 

K. Pałecki, Prawoznawstwo – zarys wykładu, Warszawa 2004; 

S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, 

Poznań 2002. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Ma podstawową wiedzę z zakresu prawoznawstwa, jego umiejscowienia w 

obrębie obszarów i dziedzin nauk społecznych i prawnych oraz występujących 

relacji między nimi 

W_02 
Objaśnia podstawowe normy i reguły organizujące struktury oraz instytucje 

prawne 

W_03 Definiuje podstawowe pojęcia i regulacje z zakresu prawa 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi stosować podstawową wiedzę teoretyczną do analizy konkretnych 

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

zachodzących w obrębie współczesnych stosunków międzynarodowych 

U_02 
Posiada umiejętność analizowania aktów prawnych przy wykorzystaniu 

instrumentów oraz metod o charakterze naukowym 

U_03 
Posiada umiejętność formułowania oraz podstawowego dochodzenia swoich 

roszczeń i egzekwowania uprawnień 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma świadomość znaczenia i poziomu swojej wiedzy z zakresu prawoznawstwa 

(nauki o prawie) 

K_02 

Jest zorientowany na elastyczne i twórcze zastosowania efektów pozyskanej 

wiedzy do rozwiązywania rozmaitych problemów życia codziennego i 

zawodowego 

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  

 
14 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 8 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Protokół dyplomatyczny 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr VI 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

Protokół dyplomatyczny - pojęcie i źródła; 

Organizacja protokołu dyplomatycznego; 

Precedencja; 

Misje dyplomatyczne - w tym stanowiska i stopnie 

dyplomatyczne, akredytacja; 

Przywileje i immunitety; 

Etykieta. 

Savoir vivre; 

Tytulatura i normy (wizytówki, upominki, kondolencje, itp.); 

Ubiór; 

Ordery i odznaczenia; 

Wyjazdy zagraniczne; 

Dyplomacja wielostronna; 

Podstawowe zasady korespondencji dyplomatycznej; 

Misje specjalne; 

Stosunki i funkcje konsularne. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Pietkiewicz E., Protokół dyplomatyczny, Warszawa 1998. 

Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, 

Warszawa 2005.  

Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2003. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Sutor J., Korespondencja dyplomatyczna, Warszawa 2010. 

Bortnowski A. W., Współczesny Protokół Dyplomatyczny 

savoir-vivre i ceremoniał w praktyce, Toruń 2010. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Zna podstawowe zasady i reguły obowiązujące w Protokole Dyplomatycznym 

(w tym użyteczne w życiu codziennym zasady savoir vivre'u), 

W_02 Zna funkcjonowanie służby zagranicznej, także w jej wymiarze praktycznym, 

W_03 Zna reguły komunikacji i zachowań obowiązujące w dyplomacji. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi dobrać sposób zachowania do konkretnej sytuacji 

U_02 Potrafi dobrać ubiór do konkretnej sytuacji 

U_03 Potrafi dobrać styl komunikacji do konkretnej sytuacji 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii przy ocenie wydarzeń 

historycznych i współczesnych 

K_02 

Jest zorientowany na potrzebę uczenia się przez całe życie bowiem świadomość 

znaczenia wiedzy w procesie opisu, wyjaśniania  oraz analizy różnych 

aspektów problematyki polityki wewnętrznej oraz polityki międzynarodowej 

K_03 

Wykazuje kreatywność w analizie i ocenie  polityki międzynarodowej za 

pomocą wiedzy naukowej  

 

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  

 
11 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 19 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Retoryka z erystyką 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr VI 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Negocjacje Międzynarodowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Retoryka – historia, definicja. 

Normy w komunikacji językowej. 

Podstawowe zasady retoryczne. 

Etapy przygotowywania mowy. 

Erystyka w mediach. 

Podstawowe techniki erystyczne. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w 

publicznych sporach, Kraków 2005. 

W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002 

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

(red.), Warszawa 2008 

Studia Rhetorica, Kraków 2011 – wybrane artykuły  

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

retoryki, Sopot 2012 

E. Wierzbicka, Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa 2008  

Witkowska-Maksimczuk, Elementy retoryki i erystyki w 

przykładach, Warszawa 2014 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

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

Warszawa 2007 

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

Załęska M. (red.), Warszawa 2010 

Grzelka Monika, Pytanie dziennikarskie: pragmatyka i 

retoryka, „Poznańskie Studia Polonistyczne”,  Poznań 2008 

Lemmermann Heinz, Sztuka retoryki, Wrocław 1997 

Lemmermann Heinz, Sztuka dyskutowania, Wrocław 1997 

Lewiński Piotr, Retoryka reklamy, Wrocław 2008  

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Opisuje i objaśnia zasady przygotowania mowy / tekstu. 

W_02 Definiuje pojęcia z zakresu retoryki i erystyki. 

W_03 
Tłumaczy reguły dotyczące właściwej konstrukcji tekstu / wystąpienia, a 

także reguły rządzące perswazyjnym komunikowaniem. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi wykorzystać zasady retoryki i erystyki w określaniu właściwego 

sposobu przygotowania tekstu wystąpienia. 

U_02 
Potrafi dokonać analitycznej oceny różnych przekazów pod kątem 

wykorzystanych w nich technik retorycznych i erystycznych 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii o analizowanych przekazach 

medialnych. 

K_02 
Dąży do uzyskania sprawności komunikacyjnej, poprzez doskonalenie 

warsztatu retorycznego. 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 12 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Rozwiązywanie sporów w dyplomacji 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność Wprowadzenie do dyplomacji 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Podstawowe pojęcia, podstawy prawne i zasady 

funkcjonowania dyplomacji wielostronnej; 

Geneza i rozwój historyczny dyplomacji wielostronnej 

Rokowania jako główny instrument dyplomacji. Cechy 

charakterystyczne rokowań wielostronnych w porównaniu z 

rokowaniami dwustronnymi; 

Konferencje międzynarodowe; 

Organizacje międzynarodowe - zagadnienia podstawowe, 

funkcje organizacji międzynarodowych i ich realizacja; 

Przyczyny i przejawy konfliktów i sporów 

międzynarodowych; 

Rola ONZ, UE i OBWE w dyplomatycznym rozwiązywaniu 

sporów, główne mechanizmy i sposoby działania; 

Polityka UE wobec wybranych kryzysów międzynarodowych; 

Formy współpracy ONZ z organizacjami regionalnymi; 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Ciupiński A. (red.), Dyplomacja wielostronna, Warszawa 

2003. 

Cziomer E., Zyblikiewicz L., Zarys współczesnych stosunków 

międzynarodowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006. 

Grudziński P., KBWE/OBWE wobec problemów pokoju i 

bezpieczeństwa regionalnego, Warszawa 2002. 

Kukułka J., Popiuk – Rysińska I. (red.), Wkład ONZ w rozwój 

współżycia narodów, Warszawa 1997. 

Łoś-Nowak T.(red.), Organizacje w stosunkach 

międzynarodowych. Istota, mechanizm działania. Wrocław 

2004. 

Maciszek M., Dyplomacja prewencyjna Unii Europejskiej w 

pozimnowojennej Europie, Toruń 2003. 

Czapliński W., Odpowiedzialność za naruszenia prawa 

międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym, 

Warszawa 2009. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Cenker E. M., Negocjacje, Poznań 2002. 

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

międzynarodowe. Determinanty, procesy, aktorzy. Opole: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 

Czarnawska M. M., Podstawy negocjacji i komunikacji, 

Pułtusk 2003. 

Gesteland R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, 

Warszawa 2000. 

Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003. 

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

Zaprogramowanie umysłu, Warszawa 2011. 

Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, 

Warszawa 2009. 

 

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Zna podstawowe mechanizmy i sposoby działania organizacji 

międzynarodowych w rozwiązywaniu konfliktów 

W_02 

Zna uwarunkowania prawne i polityczne podejmowanych rokowań 

wielostronnych oraz przebieg poszczególnych przypadków działań dla 

rozwiązywania kryzysów i konfliktów międzynarodowych 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi ocenić skuteczność podejmowanych działań na przykładach; potrafi 

krytycznie ustosunkować się do działań nieskutecznych lub podejmowanych z 

naruszeniem prawa międzynarodowego 

U_02 

Potrafi wyjaśnić rolę poszczególnych organizacji międzynarodowych w 

rozwiązywaniu konfliktów, wskazać zastosowane mechanizmy i sposoby 

działania 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Jest przygotowany do uczestnictwa w procesie negocjacji związanych z 

obowiązkami wynikającymi z pracy zawodowej w organizacjach i instytucjach 

publicznych, w tym organach administracji publicznej oraz w trzecim sektorze 

K_02 
Wykazuje odpowiedzialność za proces podejmowania decyzji jak i dynamikę 

procesów w grupie, w której pracuje. 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
21 

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 Seminarium dyplomowe 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr V-VII 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną x 2 

Liczba punktów ECTS 12 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Wybór i sformułowanie problemu badawczego 

Formułowanie hipotez i pytań badawczych, wybór metod 

badawczych 

Sporządzenie planu pracy  

Dyskusje na temat zagadnień dotyczących poszczególnych 

tematów prac dyplomowaych. 

Omawianie techniki pisania i redagowania pracy, sporządzania 

przypisów, bibliografii, aneksów.  

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.- M. 

Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Poradnik dla 

studentów, Kraków 2010. 

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

zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. 

Podręcznik akademicki, Wroclaw 2016.  

Sułek M., Metody i techniki badań stosunków 

międzynarodowych, Warszawa 2004. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Polska polityka zagraniczna RP 1989 - 2002, pod red. R. 

Kuźniara, K. Szczepanika, Warszawa 2002; 

Kuźniar R., Droga do wolności. Polityka zagraniczna III 

Rzeczypospolitej, Warszawa 2008. 

Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po 

zimnej wojnie",Warszawa 2010. 

Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii 

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

Bielenia, Difin, Warszawa 2010. 

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski po 1989 roku, 

pod red. E. Cziomera, Kraków 2015. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Potrafi zdefiniować uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrze oraz obiektywne 

i subiektywne, mające wpływ na badany problem badawczy. 

W_02 
Potrafi streścić najważniejsze zagadnienia z zakresu polskiej polityki 

zagranicznej po 1989 r. 

W_03 
Umie wytłumaczyć zespoły przyczynowo-skutkowe wpływające na dynamikę 

stounków międzynarodowych. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi samodzielenie zdefiniować cel pracy, wskazać jej  najważniejsze 

problemy i stosownie do opracowanego planu dokonać analiza danego 

zagadnienia. 

U_02 
Ocenia i krytycznie analizuje zróżniocowaną literaturę na temat konkretnego 

problemu badawczego. 

U_03 
Potrafi sformułować i obronić argumentację dotyczącą danego problemu 

badawczego. 

U_04 
Umie krytycznie ustosunkować się do danych wydarzeń w obszarze 

stosunków międzynarodowych. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Potrafi samodzielnie formułować własne opinie na temat problemów 

badawczych, 

K_02 
Potrafi samodzilenie pracować, wykazywać się kreatywnościąw 

rozwiązywaniu problemów. 

K_03 
Akceptuje odmienne opinie i zachowuje ostrożność w formułowaniu 

jednoznacznych ocen. 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
60 

Udział w konsultacjach 8 

Zaliczenie zajęć 20 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
32 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 180 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Socjologia z elementami demografii (wiedza społ.) 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Socjologia jako nauka  

Błędy socjologii zdroworozsądkowej i rola wyobraźni 

socjologicznej  

Główne teorie socjologiczne 

Grupa społeczna i rodzaje grup społecznych  

Socjalizacja, kontrola społeczna i stratyfikacja  

Pojęcie kultury  

Demografia jako nauka i podstawowe pojęcia demograficzne   

Teorie uwarunkowań procesów demograficznych  

Władza w perspektywie socjologicznej   

Kultura polityczna  

Migracje międzynarodowe a  multikulturalizm  

Zjawisko opinii publicznej 

Zjawisko korupcji w perspektywie socjologicznej 

Socjotechnika jako nauka praktyczna 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Berger P., Zaproszenie do socjologii, Warszawa 2012 

Mills C., Wyobraźnia socjologiczna, Warszawa 2007.  

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 

1972.  

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 

2002 

Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2005. 

Wiatr J., Socjologia polityki, Warszawa 2009. 

Holzer J., Demografia, Warszawa 1999.  

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

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

Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów 

współczesnej socjologii zachodniej, red. W. Derczyński, 

Warszawa 1975. 

Blumer H., Implikacje socjologiczne myśli Georg’a Herberta 

Meada,  [w:] Współczesne teorie socjologiczne, Tom 1,  wybór 

i opracowanie A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. 

Ziółkowski,  Warszawa 2006. 

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. 

Durkheim E., Typy samobójstw, (w): Durkheim, J. Szacki, 

Warszawa 1996. 

Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2013. 

Inglehart R., Kultura a demokracja, [w:] Kultura ma znaczenie. 

Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L. E. 

Harrison, S. P. Huntington, Poznań, 2003,  

 

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Objaśnia podstawowe normy i reguły organizujące struktury oraz instytucje 

społeczne i polityczne (prawne, moralne) 

W_02 

Posiada podstawową wiedzę w zakresie dylematów współczesnej cywilizacji, 

związanych z podejmowanymi działaniami w obszarze struktur oraz instytucji 

politycznych i społecznych, a także ekonomicznych, prawnych i kulturowych 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi postrzegać politykę  jako zjawisko społeczne, identyfikując u źródeł 

konkretnych procesów politycznych istotne zjawiska społeczne 

U_02 
Potrafi przeprowadzić analizę, a następnie wyjaśnić, zachowania człowieka 

oraz grup społecznych w życiu publicznym 

U_03 

Identyfikuje i interpretuje zachodzące zjawiska społeczne, polityczne, 

ekonomiczne, prawne i kulturowe w oparciu o posiadaną wiedzę ze 

szczególnym uwzględnieniem nauki o polityce w obszarze nauk społecznych 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Ma świadomość znaczenia nauk społecznych dla kształtowania więzi i postaw 

społecznych, co przejawia się w wyrażaniu krytycznej oceny posiadanej wiedzy 

K_02 
Docenia znaczenie wartości demokratycznych oraz ma świadomość 

konieczności aktywności obywatelskiej 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 2 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
36 

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 Strategie i taktyki negocjacyjne 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność Negocjacje Międzynarodowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Strategia i taktyka. Wprowadzenie do pojęć 

Strategie negocjacji 

Strategie rywalizacyjne i kooperacyjne 

Przygotowywanie strategii i taktyki negocjowania według 

modelu BATNA – poziom rozszerzony 

Podstawy teorii gier w negocjacjach dwuosobowych 

Dozwolone techniki negocjacyjne 

Rozpoznawanie manipulacji w procesie negocjacji 

Wykaz 

literatury podstawowej 

B.J. Nalebuff, B.J. Sztuka strategii. Teoria gier w biznesie i 

życiu prywatnym. Warszawa 2017. 

R.J. Lewicki, Zasady negocjacji, Poznań 2012. 

J.Penc, Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Warszawa 

2010. 

Dixit,  

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Cenker E. M., Negocjacje, Poznań 2002. 

Czarnawska M. M., Podstawy negocjacji i komunikacji, 

Pułtusk 2003. 

Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003. 

Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, 

Warszawa 2009. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Definiuje pojęcie strategii i taktyki 

W_02 
Zna podstawowe techniki negocjacji oraz rozumie ich powiązania ze 

strategiami negocjacji 

W_03 Rozróżnia kooperacyjne i rywalizacyjne strategie negocjacyjne 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej, przy prowadzeniu 

negocjacji indywidualnych i grupowych. 

U_02 
Potrafi przygotować się do przeprowadzenia negocjacji, biorąc pod uwagę 

możliwe strategie partnera negocjacyjnego 

U_03 
Porządkuje informacje pomocne w procesie negocjacji i potrafi nimi skutecznie 

zarządzać. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Jest przygotowany do uczestnictwa w procesie negocjacji związanych z 

obowiązkami wynikającymi z pracy zawodowej w organizacjach i instytucjach 

publicznych, w tym organach administracji publicznej oraz w trzecim sektorze 

K_02 
Wykazuje odpowiedzialność za proces podejmowania decyzji jak i dynamikę 

procesów w grupie, w której pracuje. 

K_03 

Prowadząc negocjacje postępuje w sposób etyczny, nie stosując 

niedozwolonych praktyk oraz podejmując działania w przypadku zauważenia 

stosowania takich praktyk przez inne osoby 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
21 

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 Symulacje procesu mediacji i negocjacji 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr VI 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Negocjacje Międzynarodowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

W ramach treści programowych prowadzone będą gry i 

symulacje według przygotowannych scenariuszy: 

„Bankrut” 

„Transeuropa” wariant II 

„Mafia” 

„Zagospodarowanie przestrzeni” 

„Pandemia” 

„Daję dwa biorę jeden”  

„Podaj liczbę z zakresu 1-100” 

„Negocjacje trójstronne” 

Wykaz 

literatury podstawowej 

S. Bieleń, Negocjacje w stosunkach międzynarodowych, 

Warszawa 2013. 

Gesteland R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, 

Warszawa 2000. 

Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003. 

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

Zaprogramowanie umysłu, Warszawa 2011. 

Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, 

Warszawa 2009. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Cenker E. M., Negocjacje, Poznań 2002. 

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

międzynarodowe. Determinanty, procesy, aktorzy. Opole: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 

Czarnawska M. M., Podstawy negocjacji i komunikacji, 

Pułtusk 2003. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Definiuje pojęcie negocjacji. 

W_02 Opisuje proces dochodzenia do porozumienia w procesie negocjacji. 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej, przy prowadzeniu 

negocjacji indywidualnych i grupowych. 

U_02 Potrafi przygotować siebie oraz zespół do prowadzenia negocjacji. 

U_03 
Porządkuje informacje pomocne w procesie negocjacji i potrafi nimi skutecznie 

zarządzać. 

U_04 
Potrafi dostosować strategię i taktykę negocjacyjną do okoliczności oraz 

partnera negocjacyjnego. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Jest przygotowany do uczestnictwa w procesie negocjacji związanych z 

obowiązkami wynikającymi z pracy zawodowej w organizacjach i instytucjach 

publicznych, w tym organach administracji publicznej oraz w trzecim sektorze 

K_02 
Wykazuje odpowiedzialność za proces podejmowania decyzji jak i dynamikę 

procesów w grupie, w której pracuje. 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 12 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu System polityczny RP 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 5 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Teoretyczne aspekty polityki państwa 

Transformacja i konsolidacja demokracji 

Ustrój RP w świetle Konstytucji od 1989 r. 

Administracja 

Europeizacja Systemu RP 

Prezydent RP 

Rada Ministrów (rząd) 

Organy ochrony prawnej 

Partie polityczne 

Ideologia 

System wyborczy 

Partie polityczne – społeczeństwo – państwo 

Media w Polsce 

Kultura polityczna 

Kościół katolicki 

Grupy interesu 

Polska droga do UE – problemy i wyzwania 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Antoszewski, Polski system polityczny, PWN, Warszawa 2012 

Polski system polityczny z perspektywy 25 lat. Wybrane 

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

2016 

K. Zuba, Polska scena polityczna, Wydawnictwo Sejmowe, 

Warszawa 2012 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

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

Antoszewskiego i R. Herbuta, Wrocław 1998. 

W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 

1997 r., Zakamycze 1998. 

T. Gulczyński, R. Zaradny, System polityczny 

Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 2000. 

Demokratyzacja systemu politycznego RP, red. A. 

Antoszewski, Wrocław 2005. 

T. Godlewski, Polski system polityczny. Instytucje – 

procedury – obywatele, Wydawnictwo Adam Marszałek, 

Toruń 2005.  

W. Wojtasik, Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wprowadzenie, Bielsko-Biała 2006. 

R. Chruściak, W. Osiatyński, Tworzenie konstytucji w Polsce 

w latach 1989-1997, Warszawa 2001. 

G. Kucharczyk, Polska myśl polityczna po roku 1939, 

Dębogóra 2009. 

K. Zuba, Determinanty kultury politycznej w Polsce, „Przegląd 

Politologiczny”, 2003, R. VIII, nr 4. 

W. Sokół, Partie polityczne i system partyjny w Polsce w 

latach 1991-2001, [w:] Współczesne partie i systemy partyjne. 

Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Lublin 2003. 

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Nazywa i opisuje elementy systemu politycznego RP 

W_02 
Rozpoznaje i definiuje normy i reguły istotne w procesie kształtowania 

systemu politycznego RP 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Analizuje zjawiska zachodzące w polskiej polityce po 1989 r., wskazując 

przyczyny i poddające je krytycznej refleksji 

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

politycznego RP 

U_03 
Porównuje różne projekty ustrojowych rozwiązań i wskazuje ich możliwe 

konsekwencje 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Dyskutuje znaczenie wartości demokratycznych w procesie kształtowania się 

polskiego systemu politycznego 

K_02 
Ma świadomość poznawczego i praktycznego wymiaru wiedzy dotyczącej 

systemu politycznego RP dla aktywności obywatelskiej 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 14 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
24 

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 Sztuka wystąpień publicznych i etykieta dyplomatyczna 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr VI 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Wprowadzenie do dyplomacji 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

Retoryka – historia, definicja. 

Temat, tytuł i struktura wystąpienia. 

Normy w komunikacji językowej. 

Podstawowe zasady retoryczne. 

Etapy przygotowywania mowy. 

Charakter i wiarygodność mówcy. 

Wywoływanie właściwych dla argumentacji stanów 

emocjonalnych audytorium. 

Poprawność logiczna argumentacji. 

Typowe figury retoryczne w wystąpieniach publicznych.). 

Erystyka w mediach. 

Podstawowe techniki erystyczne. 

Metody kontroli czasu wystąpienia. 

Techniki modulacji głosem. 

Komunikacja niewerbalna w wystąpieniach publicznych. 

Organizacja protokołu dyplomatycznego. 

Przywileje i immunitety. 

Etykieta. 

Savoir vivre. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w 

publicznych sporach, Kraków 2005. 

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

(red.), Warszawa 2008 

Pietkiewicz E., Protokół dyplomatyczny, Warszawa 1998. 

Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, 

Warszawa 2005.  

Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2003. 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

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

Warszawa 2007 

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

Załęska M. (red.), Warszawa 2010 

Lemmermann Heinz, Sztuka retoryki, Wrocław 1997 

Lemmermann Heinz, Sztuka dyskutowania, Wrocław 1997 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Opisuje i objaśnia zasady przygotowania mowy / tekstu. 

W_02 Definiuje pojęcia z zakresu retoryki i erystyki oraz etykiety i savior vivre’u 

W_03 
Tłumaczy reguły dotyczące właściwej konstrukcji tekstu / wystąpienia, a 

także reguły rządzące perswazyjnym komunikowaniem. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi wykorzystać zasady retoryki i erystyki w określaniu właściwego 

sposobu przygotowania tekstu wystąpienia. 

U_02 
Potrafi dokonać analitycznej oceny różnych przekazów pod kątem 

wykorzystanych w nich technik retorycznych i erystycznych 

U_03 Potrafić dobrać styl komunikacji do konkretnej sytuacji 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii o analizowanych przekazach 

medialnych. 

K_02 
Dąży do uzyskania sprawności komunikacyjnej, poprzez doskonalenie 

warsztatu retorycznego. 

K_03 

Jest zorientowany na potrzebę uczenia się przez całe życie bowiem świadomość 

znaczenia wiedzy w procesie opisu, wyjaśniania  oraz analizy różnych 

aspektów problematyki polityki wewnętrznej oraz polityki międzynarodowej 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 12 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Technologia informacyjna 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 2 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

Komputer jako podstawowe narzędzie pracy studenta i 

przyszłego naukowca. 

Podstawy obsługi pakietu biurowego – edytor tekstu, arkusz 

kalkulacyjny i program do przygotowywania prezentacji 

multimedialnych; 

Praca z edytorem tekstu (formatowanie tekstu, 

przygotowywanie przypisów i bibliografii); 

Praca z arkuszem kalkulacyjnym (tworzenie tabel, segregacja 

danych, proste operacje w oparciu o formuły); 

Praca z edytorem prezentacji multimedialnych (tworzenie 

slajdów, konspekt prezentacji); 

Wprowadzenie do grafiki komputerowej; 

Internet jako szansa i zagrożenie. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Skrypty i materiały udostępnione przez prowadzącego; 

Wiadomości i treści zawarte w podstawowych serwisach 

informacyjnych dot. nowych technologii. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Cieciura, Marek. Podstawy Technologii Informacyjnych Z 

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

Schroeder. "Globalne Zespoly Wirtualne – Podstawy I Bariery 

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

przez www – PRIMO) 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Rozróżnia i identyfikuje podstawowe narzędzia i technologie informacyjne, 

które mogą przydać się przy realziacji projektów naukowych i zadań 

zaliczeniowych w trakcie studiów na kierunku „Stosunki międzynarodowe" 

W_02 

Przedstawia wpływ rozwoju technologii informacyjnych w kontekście 

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

środowiska międzynarodowego, w tym międzynarodowej przedsiębiorczości 

m.in. koncernów teleinformatycznych 

W_03 

Zwięźle opisuje i tłumaczy występujące ograniczenia w działaniach 

studentów, wynikające z istnienia przepisów o ochronie własności 

intelektualnej i ich związek z technologią informacyjną 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

W podstawowym stopniu posiada umiejętność konstruowania i doboru 

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

projektami naukowo-badawczymi z zakresu bezpieczeństwa 

międzynarodowego 

U_02 

Porządkuje i klasyfikuje dostępne narzędzia technologii informacyjnej zarówno 

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

wykorzystania do codziennej pracy w trakcie studiów akademickich i w dalszej 

karierze zawodowej 

U_03 

Na podstawie wiadomości newsowych jest w stanie skonstruować prosty 

scenariusz wydarzeń z zakresu nowych technologii informacyjnych 

dotyczących zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Wykazuje kreatywność w realizacji zadania w sferze nowych technologii 

informacyjnych 

K_02 

Akceptuje i docenia złożoność świata nowych technologii, których dalsze i 

nieustanne poznawanie może stać się kluczowym wyzwaniem funkcjonowania 

jako pracownika na rynku pracy 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 2 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
8 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 2 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Teorie negocjacji 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Negocjacje Międzynarodowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Konflikt, współpraca, rozdział zasobów: istota, rodzaje, 

strategie radzenia sobie w sytuacji konfliktowej. 

Strategie negocjacji 

Rywalizacja i współpraca w procesie negocjacji 

Przygotowywanie strategii i taktyki negocjowania: model 

BATNA 

Argumentowanie, zaufanie. Gra: „Mafia” 

Negocjacje jako gra. Modele gry dwuosobowej i 

wieloosobowej z budowaniem koalicji. 

Negocjacje międzygrupowe. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

R.J. Lewicki, Zasady negocjacji, Poznań 2012. 

Sztuka strategii : teoria gier w biznesie i życiu prywatnym, red. 

A.K. Dixit, B.J. Nalebuff, Warszawa 2016. 

Negocjacje międzynarodowe : determinanty, aktorzy, procesy, 

red. B. Curyło, W. Opioła, Opole 2016. 

Konflikt, negocjacje, kultura, komunikacja : psychospołeczne 

uwarunkowania i aplikacje, red. A. Stefańska, A. Knocińska, 

E. Kwiatkowska, Toruń 2014. 

K. Karsznicki, Sztuka dyplomacji i negocjacji w świecie 

wielokulturowym, Warszawa 2013. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Cenker E. M., Negocjacje, Poznań 2002. 

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

międzynarodowe. Determinanty, procesy, aktorzy. Opole: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 

Czarnawska M. M., Podstawy negocjacji i komunikacji, 

Pułtusk 2003. 

Gesteland R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, 

Warszawa 2000. 

Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003. 

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

Zaprogramowanie umysłu, Warszawa 2011. 

Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, 

Warszawa 2009. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Definiuje pojęcie negocjacji. 

W_02 Opisuje proces dochodzenia do porozumienia w procesie negocjacji. 

W_03 Rozróżnia metody rozwiązywania sporów. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej, przy prowadzeniu 

negocjacji indywidualnych i grupowych. 

U_02 Potrafi przygotować siebie oraz zespół do prowadzenia negocjacji. 

U_03 
Porządkuje informacje pomocne w procesie negocjacji i potrafi nimi skutecznie 

zarządzać. 

U_04 
Potrafi dostosować strategię i taktykę negocjacyjną do okoliczności oraz 

partnera negocjacyjnego. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Jest przygotowany do uczestnictwa w procesie negocjacji związanych z 

obowiązkami wynikającymi z pracy zawodowej w organizacjach i instytucjach 

publicznych, w tym organach administracji publicznej oraz w trzecim sektorze 

K_02 
Wykazuje odpowiedzialność za proces podejmowania decyzji jak i dynamikę 

procesów w grupie, w której pracuje. 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 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 Teorie podejmowania decyzji 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Negocjacje Międzynarodowe 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Przedmiot i metoda teorii podejmowania decyzji: podstawowe 

kategorie pojęciowe; podejście opisowo-wyjaśniające i 

podejście normatywne; poziomy analizy procesów 

decyzyjnych.  

Etapy podejmowania decyzji. Podejmowanie decyzji: sztuka 

czy wiedza. 

Prawo a podejmowanie decyzji. 

Uwarunkowania indywidualnego podejmowania decyzji. 

Indywidualne podejmowanie decyzji w sytuacji ryzyka i 

niepewności. 

Wielu decydentów: zalety i wady grupowego podejmowania 

decyzji, metody. 

Podejmowanie decyzji w partiach politycznych: typologia i 

modele. 

Znaczenie podejmowania decyzji w administracji. 

Racjonalność w administracji. 

Elementy teorii gier a wspomaganie decyzji. 

Podejmowanie decyzji w organizacji międzynarodowej: 

typologia i modele. 

Proces decyzjny w instytucjach Unii Europejskiej. 

Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań decyzji. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Goodwin P, Wright G., Analiza decyzji, Warszawa 2011; 

Grupowe podejmowanie decyzji, pod red. S. Sosnowskiej, 

Warszawa 1999; 

Jełowicki M., Nauka administracji i techniki decyzyjne, Płock 

1994; 

Klein G., Sztuka podejmowania decyzji, Gliwice 2011; 

Ramus M., Szczepankowski P., Podejmowanie decyzji w 

organizacji [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, pod red. A. K. 

Koźmińskiego i W. Piotrowskiego Warszawa 2005; 

Simon H., Działanie administracji, Warszawa 2002; 

Straffin P.D., Teoria gier, Warszawa 2004; 

Strategor., Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Warszawa 

1995; 

Ściborem Z., Podejmowanie decyzji, Warszawa 2003. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Kukułka K., Decyzje menedżerskie w teorii i praktyce 

zarządzania, Warszawa 2000; 

Tichy N. M., Bennis W. G., Rozstrzygająca decyzja. Jak 

liderzy-zwycięzcy dokonują trafnych wyborów, Warszawa 

2010; 

Szapiro T., Co decyduje o decyzji, Warszawa 1993; 

Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i 

ekonomiczna, Warszawa 2010. 

 

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu optymalizacji decyzji oraz 

rozpoznaje formalną strukturę problemu decyzyjnego. 

W_02 Dobiera odpowiednie metody badawcze do analizy i prezentacji danych. 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi dokonać samodzielnej analizy rzeczywistych sytuacji decyzyjnych. 

U_02 Rozpoznaje typowe błędy w procesie podejmowania decyzji. 

U_03 Dokonuje wyboru oraz wdraża podjęte decyzje. 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Posiada umiejętność pracy w grupie przy realizacji określonych zadań 

decyzyjnych. 

K_02 
Identyfikuje uwarunkowania i podaje własne rozstrzygnięcie problemu 

decyzyjnego. 

K_03 
Posiada kompetencje do określania priorytetów przy realizacji postawionego 

zadania decyzyjnego. 

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  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 14 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Teorie stosunków międzynarodowych 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 6 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Geneza stosunków międzynarodowych  

Rozwój stosunków międzynarodowych 

Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe 

Uczestnicy stosunków międzynarodowych 

Państwo jako uczestnik stosunków międzynarodowych,  

Pozapaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych 

Klasyczne teorie stosunków międzynarodowych:  

Realizm  

Liberalizm 

Behawioralne teorie stosunków międzynarodowych 

Konstruktywizm 

Globalizm i regionalizm jako pojęcia i cechy współczesnych 

stosunków międzynarodowych 

Polityka zagraniczna państwa 

Francis Fukuyama, Samuel Huntington, Zbigniew Brzeziński i 

ich wizja stosunków międzynarodowych 

Dziedziny stosunków międzynarodowych 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. 

Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2008 

Baylis J., Smith S., Globalizacja polityki światowej. 

Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków 

2008 

Cziomer E., Zyblikiewicz L., Zarys współczesnych stosunków 

międzynarodowych, Warszawa 2007 

Dyduch J., Mikiewicz P., Rzeszótko S., Krytyczne 

wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych, 

Wrocław 2006 

Jackson R., Sørensen G., Wprowadzenie do stosunków 

międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków 2006 

Haliżak E., Kuźniar R., Stosunki międzynarodowe. Geneza, 

struktura, dynamika, Warszawa 2000. 

Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – 

uczestnicy, Wrocław 2000. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 

2000 

Nye J., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i 

historii, Warszawa 2009 

Sałajczyk P., Wizje rzeczywistości międzynarodowej, w: 

Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. 

E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2006 

 

 

 



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu stosunków międzynarodowych 

W_02 
Wymienia determinanty procesów zachodzących w stosunkach 

międzynarodowych 

W_03 
Objaśnia i porównuje genezę, przebieg współczesnych wydarzeń 

międzynarodowych; 

W_04 
Wskazuje na najważniejszych aktorów i siły sprawcze stosunków 

międzynarodowych 

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Analizuje wydarzenia międzynarodowe w kontekście najbardziej znaczących 

teorii stosunków międzynarodowych 

U_02 Korzysta z metod badawczych w czasie prezentacji poszczególnych tematów 

U_03 
Umie interpretować poszczególne zjawiska i procesy dot. teorii stosunków 

międzynarodowych 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ma świadomość zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie 

K_02 

Jest otwarty na różne teorie i interpretacje procesów globalnych; odmienne 

wartości kulturowe, odmienne zasady budowy i funkcjonowania uczestników 

stosunków międzynarodowych (państw, organizacji, związków 

wyznaniowych, ruchów politycznych). 

K_03 

Jest wrażliwy na występujące w relacjach międzynarodowych 

niesprawiedliwości, działania pozaprawne i krzywdzące uczestników 

stosunków międzynarodowych. 

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
60 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 20 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
30 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 36 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Wprowadzenie do badań naukowych 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr IV 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Historia nauki, poprzez omówienie rozwoju nauki, 

wyspecjalizowanych nauk szczegółowych,  

Pojecie nauki, podział nauki na cztery podstawowe: formalne, 

przyrodnicze, humanistyczne, społeczne,  

Określenie granic między naukami oraz ich przenikalności.  

Case Study z wybranych dyscyplin naukowych. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Apanowicz Jerzy, Metodologia nauk, wyd. Stowarzyszenie 

Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2003. 

Andrzej Jan Chodurski, Wstęp do badań politologicznych, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.  

Grobler Adam, Metodologia nauk, wyd. „Znak”, Kraków 

2006.  

Hajduk Zygmunt, Ogólna metodologia nauk, wyd. KUL, 

Lublin 2012. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Flejterski Stanisław, Urchs Max, Elementy filozofii i 

metodologii nauk ekonomicznych: perspektywa kryzysowa, 

Wydawnictwo „edu-Libri”, Kraków 2015. 

Myślenie o polityce i prawie : przedmiot, metoda, praktyka,  

red. Iwona Barwicka-Tylek, Agnieszka Czarnecka, Michał 

Jaskólski, Jacek Malczewski, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 

2015. 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Definiuje podstawowe terminy z zakresu nauki, podstawowych dziedzin nauk 

oraz ich celów i metod badawczych 

W_02 Zna klasycznych badaczy z zakresu nauk społecznych 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Posiada umiejętność dokonywania klasyfikacji poszczególnej nauki w 

granicach czterech nauk formalnych i przypisania jej do określonych kategorii 

U_02 
W podstawowym zakresie samodzielnie i grupowo wyprowadza wnioski na 

podstawie twierdzeń z zakresu nauk społecznych 

U_03 
W podstawowym zakresie potrafi przeprowadzić analizę wybranego przypadku 

badawczego 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii na polu naukowym 

K_02 Rozumie istotę badań politologicznych w życiu 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 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
22 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 20 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Wprowadzenie do dyplomacji 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 4 

Specjalność Wprowadzenie do dyplomacji 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Dyplomacja w sensie definicjnym w ujęciu historycznym i 

współczesnym 

Postaci powiązane z dyplomacja,  

Uwarunkowania dyplomacji 

Kategorie podmiotów dyplomatycznych, od podmiotów 

państwowych aż po podmioty pozapaństwowe 

Ewolucja misji dyplomatycznych  

Dyplomacja na przykładzie Unii Europejskiej jako prototypu 

dyplomacji supranarodowej  

Paradyplomacja  

Dyplomacja medialna  

Dyplomacja obywatelska  

 



 

Wykaz 

literatury podstawowej 

R. Frelek, Dzieje Dyplomacji, Toruń 2008 

B. Surmacz, Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy, 

struktury, funkcje, Lublin 2016.  

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

Łoś-Nowak T., Współczesne stosunki międzynarodowe. 

Teorie, systemy, uczestnicy, Wrocław 2007.  

Stosunki międzynarodowe, W. Malendowski, C. Mojsiewicz, 

Łódź 2004.  

Póżnowestfalski ład międzynarodowy, red. M. Pietraś, K. 

Marzęda, Lublin 2008.  

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

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

T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, 

PISM, Warszawa 2009.  

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

J. Heine, R. Thakur, Oxford 2013.  

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 

Rozpoznaje i charakteryzuje różne rodzaje struktur oraz instytucji stosunków 

międzynarodowych (ekonomicznych, politycznych, prawnych, kulturowych, 

militarnych, społecznych) 

W_02 
Rozróżnia kluczowe zależności i relacje pomiędzy uczestnikami stosunków 

międzynarodowych 

W_03 

Definiuje kompleksowych relacji pomiędzy różnymi obszarami polityki 

wewnętrznej państwa, jego polityki zagranicznej oraz położenia 

międzynarodowego. 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi stosować podstawową wiedzę teoretyczną do analizy konkretnych 

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

zachodzących w obrębie współczesnych stosunków międzynarodowych przy 

wykorzystaniu instrumentów oraz metod  o charakterze naukowym 

U_02 

Analizuje oraz interpretuje wybrane decyzje oraz działania władzy państwowej 

(w wymiarze wewnętrznym oraz międzynarodowym) oraz instytucji 

międzynarodowych 

U_03 

Poddaje krytyce podstawowe zjawiska (kulturowe, polityczne, prawne, 

ekonomiczne) występujące w obrębie współczesnych stosunków 

międzynarodowych 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii przy ocenie wydarzeń 

historycznych i współczesnych 

K_02 

Jest zorientowany na potrzebę uczenia się przez całe życie bowiem świadomość 

znaczenia wiedzy w procesie opisu, wyjaśniania  oraz analizy różnych 

aspektów problematyki polityki wewnętrznej oraz polityki międzynarodowej 

K_03 
Wykazuje kreatywność w analizie i ocenie  polityki międzynarodowej za 

pomocą wiedzy naukowej 



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
45 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 12 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
20 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 18 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Wprowadzenie do studiowania 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr I 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Konwersatorium 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 2 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Studiowanie – dlaczego warto studiować i uczyć się przez całe 

życie oraz w jaki sposób to robić? 

Polski system szkolnictwa wyższego; 

Uniwersytet Opolski – instytucja, ludzie, miejsce; 

Najważniejsze akty prawne regulujące proces studiów; 

Kreatywne czytanie i pisanie; 

portal politologus.uni.opole.pl – pomoc dla przyszłych i 

obecnych studentów Instytutu Politologii UO; 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Furedi, F., & Makaruk, K. (2008). Gdzie się podziali wszyscy 

intelektualiści? (Biblioteka Myśli Współczesnej. Plus Minus 

Nieskończoność). Warszawa: Państwowy Instytut 

Wydawniczy.  

Nicieja, S., & Uniwersytet Opolski. (2004). Alma Mater 

Opoliensis : Ludzie, fakty, wydarzenia : Księga jubileuszowa 

w 50. rocznicę Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i 10. 

rocznicę powstania Uniwersytetu Opolskiego. Opole: Wydaw. 

UO. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Tubylewicz, K., & Diduszko-Zyglewska, A. (2015). Szwecja 

czyta. Polska czyta. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki 

Politycznej. 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Rozpoznaje najważniejsze problemy i wątpliwości dotyczące zagadnień 

ochrony własności intelektualnej 

W_02 
Opisuje sposoby i dąży do uzupełnienia wiedzy w zakresie metod i środków 

realizacji badań w naukach społecznych 

W_03 
Przedstawia rolę i misję Uniwersytetu Opolskiego jako uczelni publicznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem kategorii wielokulturowości 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Planuje i organizuje działania studentów, w efekcie których powstaje projekt 

multimedialny 

U_02 Posiada zdolność argumentacji w dyskusji z innymi studentami 

U_03 
Przygotowuje wstępną analizę politologiczną w formie pisemnej w oparciu o 

dostępne źródła naukowe 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Dostrzega sens angażowania się w projekty społeczne i publiczne i dąży do 

większej samodzielności w pracy nad nimi 

K_02 Pracuje w zespole, rozwija kompetencje liderskie 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
15 

Udział w konsultacjach 2 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
14 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 10 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Współczesne systemy polityczne 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok II, semestr III 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Egzamin 

Liczba punktów ECTS 6 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

Pojęcie i funkcje systemu politycznego. 

Otoczenie systemu politycznego. 

Klasyfikacje systemów politycznych. 

Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. 

Partie polityczne i grupy interesu. 

Systemy monarchiczne i systemy republikańskie. 

Systemy unitarne, autonomiczne i samorząd terytorialny. 

Federacje. 

Systemy autorytarne i totalitarne. 

Współczesna demokracja jako system polityczny – poliarchia i 

konsensualizm. 

Modele systemów rządów: parlamentarno-gabinetowy, parlamentarno-

komitetowy, kanclerski, prezydencki, semiprezydencki. 

Modele przejścia do demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Modele opozycji politycznej. 

System polityczny Unii Europejskiej. 

Systemy wyborcze: proporcjonalne i większościowe. 

Wykaz 

literatury 

podstawowej 

A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, PWN, 

Warszawa 2006. 

J. Knopek, Europejskie systemy polityczne, Difin, Warszawa 2016. 

K. von. Beyme, Współczesne teorie polityczne, Scholar, Warszawa 2005. 

M. Cichosz, Transformacja demokratyczna – przyczyny, przebieg i efekty 

procesu, [w:] A. Antoszewski (red.), Systemy polityczne Europy środkowej 

i wschodniej. Perspektywa porównawcza, Wyd. UWr., Wrocław 2006. 

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

demokratycznych systemów politycznych, [w:] M. Żmigrodzki, B. 

Dziemidok-Olszewska (red.), Współczesne systemy polityczne, PWN, 

Warszawa 2007. 

M. Gólczyński, Panorama systemów politycznych świata, Wydawnictwo 

Sejmowe, Warszawa 2004. 

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

Press&IT, Warszawa 2007. 

A. Heywood, Politologia, PWN, Warszawa 2010. 

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

Szymanek, M. Mistygacz (red.), Parlamentarny system rządów. Teoria i 

praktyka, Elipsa, Warszawa 2012. 

Z. Machelski, Opozycja polityczna w Europie. Ujęcie porównawcze, Difin, 

Warszawa 2016. 

Z. Machelski, Struktury terytorialne państwa, Wydawnictwo Sejmowe, 

Warszawa 2015. 

Z. Machelski, Modele parlamentów dwuizbowych. Ujęcie porównawcze, 

„Wrocławskie Studia Politologiczne 2012, nr 13. 

M. Podolak, M. Żmigrodzki, System polityczny i jego klasyfikacje, [w] M. 

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

polityczne, PWN, Warszawa 2007. 

G.B. Powell, Jr, Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje 

większościowe i proporcjonalne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006. 

Systemy rządów w perspektywie porównawczej, red. J. Szymanek, 

Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014. 

Ch. Tilly, Demokracja, PWN, Warszawa 2008. 

 



 

Wykaz 

literatury 

uzupełniającej 

K. von. Beyme, Współczesne teorie polityczne, Scholar, Warszawa 2005. 

M. Cichosz, Transformacja demokratyczna – przyczyny, przebieg i efekty 

procesu, [w:] A. Antoszewski (red.), Systemy polityczne Europy środkowej 

i wschodniej. Perspektywa porównawcza, Wyd. UWr., Wrocław 2006. 

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

demokratycznych systemów politycznych, [w:] M. Żmigrodzki, B. 

Dziemidok-Olszewska (red.), Współczesne systemy polityczne, PWN, 

Warszawa 2007. 

M. Gólczyński, Panorama systemów politycznych świata, Wydawnictwo 

Sejmowe, Warszawa 2004. 

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

Press&IT, Warszawa 2007. 

A. Heywood, Politologia, PWN, Warszawa 2010. 

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

Szymanek, M. Mistygacz (red.), Parlamentarny system rządów. Teoria i 

praktyka, Elipsa, Warszawa 2012. 

Systemy rządów w perspektywie porównawczej, red. J. Szymanek, 

Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014. 

Ch. Tilly, Demokracja, PWN, Warszawa 2008. 

 

 

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Nazywa i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące systemów politycznych, 

 

W_02 
Opisuje i tłumaczy podstawowe normy i reguły dotyczące funkcjonowania 

różnych systemów politycznych (ustrojów, instytucji politycznych) 

W_03 

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

obrębie obszarów i dziedzin nauk społecznych oraz występujących relacji 

między nimi 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Identyfikuje i interpretuje procesy zachodzące w różnych systemach 

politycznych 

U_02 Dokonuje analizy porównawczej elementów różnych systemów politycznych 

U_03 Ocenia wpływ systemów politycznych na podmioty i procesy polityczne 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Dyskutuje znaczenie wartości demokratycznych oraz ma świadomość 

znaczenia aktywności obywatelskiej 

K_02 
Ma świadomość poznawczego i praktycznego wymiaru wiedzy dotyczącej 

systemów politycznych 

K_03  

K_04  

 

 



 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
60 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 28 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
26 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 32 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu 
Współpraca samorządów i regionów w stosunkach 

międzynarodowych 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok III, semestr VI 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność Wprowadzenie do dyplomacji 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Samorząd terytorialny - zagadnienia podstawowe. 

Konstytucyjne podstawy samorządu terytorialnego. 

Ustrój jednostek samorządu terytorialnego 

Międzynarodowe podstawy samorządowej współpracy 

międzynawowej: Europejska Konwencja Ramowa o 

Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami 

Terytorialnymi - Konwencja Madrycka, Europejska Karta 

Regionów Granicznych i Transgranicznych, Europejska Karta 

Samorządu Lokalnego, Europejska Karta Samorządu 

Regionalnego. 

Zasady zrzeszania się jednostek samorządu terytorialnego. 

Formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego. 

Działalność UE w odniesieniu do samorządu terytorialnego. 

 

Wykaz 

literatury podstawowej 

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa. 

Izdebski H., Samorząd terytorialny, podstawy ustroju i 

działalności, Warszawa. 

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 

Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny, red. Krystyna 

Gomółka, Warszawa 2006 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

Teksty źródłowe: 

Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy 

Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami 

Terytorialnymi - Konwencja Madrycka,  

Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych,  

Europejska Karta Samorządu Lokalnego,  

Europejska Karta Samorządu Regionalnego. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 
Ma podstawową wiedzę dot. roli i znaczenia i kompetencji samorządu 

terytorialnego w stosunkach międzynarodowych 

W_02 
Posiada wiedzę na temat sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej 

wybranego regionu w Europie 

W_03  

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i 

zjawisk politycznych i prawnych w zakresie stosunków międzynarodowych 

oraz potrafi formułować własne opinie i krytycznie dobierać odpowiednie dane 

i metod 

U_02 
Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska polityczne i prawne 

oraz ich wzajemne relacje w zakresie stosunków międzynarodowych 

U_03  

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 

Rozumie potrzebę zdobywania i aktualizacji wiedzy o stosunkach 

międzynarodowych przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces 

uczenia się u innych osób 

K_02 
Potrafi pracować zespołowo w środowisku międzynarodowym i 

wielokulturowym przyjmując w grupie różne role 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 10 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
18 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 12 



 

 

SYLABUS 

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

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów 

 

 

Nazwa przedmiotu / modułu Wstęp do teorii państwa i prawa 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Poziom studiów Studia licencjackie 

Rok i semestr/y studiów Rok I, semestr II 

Profil studiów Profil ogólnoakademicki 

Forma zajęć Wykład i ćwiczenia 

Forma zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną 

Liczba punktów ECTS 3 

Specjalność brak 

Jednostka prowadząca 

przedmiot 

Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

  



 

 

2. CHARAKTERYSTYKA  

 

Język wykładowy Język polski 

Treści programowe 

 

 

Pojęcie i istota państwa.  

Koncepcje genezy państwa.  

Państwo, społeczeństwo, naród, jednostka oraz ich relacje w 

rozwoju historycznym.  

Formy państwa.  

Cele, funkcje i zadania państwa.  

Koncepcje państwa we współczesnej myśli polityczno-

prawnej.  

Państwo narodowe i jego przemiany.  

Państwo a wojna.  

Pojęcie prawa.  

Norma prawna.  

Przepis prawny.  

Stosunek prawny.  

Źródła prawa.  

System prawa. 

Wykaz 

literatury podstawowej 

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

Atla 2, Wrocław 2004. 

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

wyd. UMCS, Lublin 1998. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

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

prawoznawstwa, wyd. Morpol, Lublin 1999. 

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

Naukowa Oficyna Wydawnicza, Katowice 1997. 

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

państwa i prawa, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1993. 

 

Wykaz 

literatury uzupełniającej 

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

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź 2003. 

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

Warszawa 2000. 

Wronkowska S., Zimierczak M., Kompendium wiedzy o 

społeczeństwie, państwie i prawie, wyd. Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2004. 

 

 

  



 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

KOD WIEDZA 

W_01 Ma podstawową wiedzę dotyczącą państwa i prawa 

W_02 
Zna w podstawowym stopniu doktryny i nurty filozoficzne dotyczące teorii 

pańswa i prawa 

W_03 
Posiada podstawową wiedzę z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania 

państwa 

W_04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi rozpoznać i rozróżnić nurty filozoficzne i doktrynalne występujące w 

teorii państwa i prawa 

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

związku z jednostki w państwie i systemie prawnym 

U_03 
Umiewypowiadać się i formułować własne poglądy na temat funkcjonowania 

państwa 

U_04  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Potrafi dobrać odpowiednie metody w celu rozwiązania powierzonego mu 

zadania 

K_02 Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce 

K_03  

K_04  

 

 

 

4. NAKŁAD PRACY STUDENTA  

 

Działanie Obciążenie godzinowe 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych 

w planie studiów 
30 

Udział w konsultacjach 4 

Zaliczenie zajęć 8 

Przygotowanie studenta do zajęć  

 
24 

Przygotowanie studenta do zaliczenia/egzaminu 10 



 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk  

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

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

Szczegóły dotyczące zasad i organizacji praktyki zawodowej dla kierunków prowadzonych 

przez Instytut Politologii określa Regulamin organizacji i przebiegu praktyk zawodowych dla 

studentów studiów licencjackich Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instrukcja 

w sprawie organizacji i przebiegu praktyk zawodowych studentów Instytutu Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Politologia. Nadzór nad realizacją praktyk studenckich 

sprawuje Centrum Zawodowej Aktywizacji Studentów Instytutu Politologii UO w 

porozumieniu z Zakładem Praktyk Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego. 

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

jest spełnienie kryteriów formalnych zapisanych w Regulaminie oraz uszczegółowionych w 

Instrukcji. Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i 

niezaliczeniem semestru.  

Sposób weryfikacji i oceny efektów kształcenia w trakcie całego procesu kształcenia  

Metody weryfikacji i oceny zakładanych efektów kształcenia oraz oceniania studentów 

w Instytucie Politologii realizowane są zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora Uniwersytetu 

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

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

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

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

kolokwium; przygotowanie referatu;  przygotowanie projektu; rozwiązywanie zadań 

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

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

dyplomowa oraz egzamin dyplomowy. Metody sprawdzania i oceniania efektów kształcenia 

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

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

kierunkowych efektów uczenia oraz oceny ich uzyskania przez studentów. 

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

egzaminu dyplomowego potwierdza osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia 

ustalonych dla procesu kształcenia przynajmniej na minimalnym, akceptowalnym poziomie co 

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



 

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

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

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

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

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

końcowych za studia.   

Proces weryfikacji efektów kształcenia zdobytych w trakcie praktyk następuje zgodnie 

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

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

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

dokonuje opiekun praktyk zawodowych przypisany do kierunku Politologia w porozumieniu z 

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

osiągnięcie efektów przez studenta na podstawie oceny dokumentacji praktyki i opinii 

przedłożonej przez studenta. 

System weryfikacji i oceny efektów kształcenia regulowany jest również poprzez 

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

przedmiotem procedury hospitacji zajęć dydaktycznych jest uzyskanie informacji na temat 

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

celu dbałości o wyższy poziom kształcenia.  

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

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

obowiązujący w Instytucie Politologii sposób dyplomowania określono w dokumencie 

Procedura dyplomowania w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Na jego podstawie 

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

formie jednotematycznej monografii; w ramach tematu głównego przygotowują indywidualne 

artykuły.  

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

kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni reguluje Procedura określania i zaliczania różnic 

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

przedmioty wymagane do uzyskania pełnych uprawnień zgodnych z kierunkiem i realizowaną 

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

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



 

ramach programu Erasmus+ określa dokument Podstawowe Zasady Funkcjonowania 

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

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

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

ukończonych przez studenta. Zasady uznawalności zostały doprecyzowane w Regulaminie 

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

institutional agreement).  

 Najważniejszym elementem systemu doskonalenia jakości kształcenia w Instytucie 

Politologii jest działalność operacyjna Zespołu Jakości Kształcenia i przeniesienia ciężaru 

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

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

Instytucie Politologii. Dzięki efektywnemu działaniu Zespołu udało się stworzyć system 

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

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

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

Politologii na stworzenie nowej, lepszej rzeczywistości uczenia się studentów. 

 

 


