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30
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-

Forma zaliczenia
Egzamin

Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, ukazanie ich dynamiki oraz wpływu na zmiany społeczne, polityczne i
gospodarcze zachodzące na świecie. Na tle przemian globalnych ukazanie roli i znaczenia Polski w kształtujących się stosunkach międzynarodowych.

Wymagania wstępne
brak

Zakres tematyczny
Stosunki międzynarodowe – podstawy teoretyczne. Główne podmioty stosunków międzynarodowych; ONZ i organizacje międzynarodowe; Ład światowy i bezpieczeństwo
międzynarodowe; Międzynarodowe stosunki gospodarcze; Międzynarodowe stosunki religijne i kulturalne; Miejsce Polski w stosunkach międzynarodowych. Problemy globalne
współczesnego świata. Rola religii w stosunkach międzynarodowych. Problemy Bliskiego Wschodu. Kwestia niemiecka w stosunkach międzynarodowych. Konflikty
międzynarodowe. Prawa człowieka w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Zagadnienie zbrojeń i rozbrojenia. UE jako podmiot stosunków
międzynarodowych. Gospodarka światowa i kwestia globalizacji. Azja w stosunkach międzynarodowych. Problemy bezpieczeństwa i pokoju w Afryce. Ameryka Łacińska –
węzłowe problemy.

Metody kształcenia
Wykład; praca z tekstem, praca w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia zdobytych na studiach

Symbole efektów
KD2_K01

kompetencji w dziedzinie dziennikarstwa i komunikacji społecznej
ma pogłębioną wiedzę o roli mediów i komunikowania masowego w funkcjonowaniu

KD2_W14

Forma zajęć
Wykład

egzamin - ustny, opisowy,

Wykład

testowy i inne
KD2_W05

społecznego oraz między tym systemem i jego otoczeniem
ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz

egzamin - ustny, opisowy,
testowy i inne

grupy społecznej, państwa i wspólnoty międzynarodowej oraz o ich historycznej ewolucji
ma pogłębioną wiedzę o relacjach między elementami systemu komunikowania

Metody weryfikacji

egzamin - ustny, opisowy,

Wykład

testowy i inne
KD2_W04

pogłębioną w odniesieniu do organizacji i instytucji funkcjonujących w systemie

egzamin - ustny, opisowy,

Wykład

testowy i inne

komunikowania społecznego]
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać istotne dla komunikowania społecznego
zjawiska w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym oraz wzajemne relacje między
nimi

Warunki zaliczenia

KD2_U01

egzamin - ustny, opisowy,
testowy i inne

Wykład

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

45

-

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

55

-

Łącznie

100

-

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

-

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

-

Łącznie

4

-

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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