
WNIOSEK O DOSTOSOWANIE PROGRAMU STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 

Dane ogólne o kierunku studiów

nazwa kierunku studiów: studia wschodnie, II stopień

nazwa kierunku studiów w języku angielskim: East European Studies, M.A.

język, w którym ma być prowadzony kierunek studiów: język polski

nazwa specjalności (o ile program studiów przewiduje): nie dotyczy

nazwa specjalności w języku angielskim: nie dotyczy

studia drugiego stopnia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim

dziedzina(y): nauki społeczne, nauki humanistyczne

dyscyplina(y): nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, nauki o bezpieczeństwie, historia, nauki o kulturze i religii, 
językoznawstwo

dyscyplina wiodąca:  nauki o polityce i administracji

nazwa jednostki organizacyjnej UW: Studium Europy Wschodniej, Wydział Orientalistyczny
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PROGRAM STUDIÓW 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa
Procentowy udział

dyscyplin
Dyscyplina wiodąca

Nauki społeczne Nauki o polityce i 
administracji

63% Nauki o polityce i administracji

Nauki społeczne Nauki socjologiczne 8%

Nauki społeczne Nauki o bezpieczeństwie 6%

Nauki humanistyczne Historia 13%

Nauki humanistyczne Nauki i kulturze i religii 8%

Nauki humanistyczne Językoznawstwo 2%

Razem: 100%
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2. Kierunek studiów: studia wschodnie

Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4

Nazwa kierunku studiów: studia wschodnie
Poziom kształcenia: drugi stopień
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Symbol efektów
uczenia się dla

programu
studiów

Efekty uczenia się

Odniesienie do
charakterystyk drugiego

stopnia PRK typowych dla
kwalifikacji uzyskiwanych w

ramach szkolnictwa
wyższego i nauki po

uzyskaniu kwalifikacji pełnej
na poziomie 4

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W01 ma zaawansowaną wiedzę ogólną  z zakresu historii, stosunków międzynarodowych, nauki o
polityce i administracji, nauk socjologicznych oraz nauk o kulturze i religii stanowiących 
podstawę teoretyczną odbywanych studiów

P7S_WG

K_W02 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia 
dotyczące mechanizmów lokalnych stosunków politycznych oraz ich wpływu na bieżącą 
politykę państw obszaru studiów (Europy Wschodniej, Rosji, Europy Środkowej, Azji 
Środkowej, Bałkanów i Kaukazu)

P7S_WG
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K_W03 posiada wiedzę szczegółową dotyczącą regionu z zakresu problematyki zróżnicowania 
społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturowego i etnicznego, na tle procesów 
globalnych i kontynentalnych

P7S_WG

K_W04 posiada szczegółową wiedzę na temat aktualnych wydarzeń w regionie, rozeznanie w 
sytuacji politycznej i gospodarczej regionu, a także wiedzę na temat dziejów regionu, 
zróżnicowań kulturowych i narodowych  oraz ich wpływu na sytuację w regionie

P7S_WG

K_W05 ma gruntowną znajomość metod badawczych oraz trendów rozwojowych we współczesnych
naukach społecznych i humanistycznych

P7S_WG

K_W06 zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w powiązaniu z sytuacją 
panującą w wybranym regionie studiów

P7S_WK

K_W07 zna ekonomiczne i prawne uwarunkowania działań związanych ze współpracą 
międzynarodową i różnymi obszarami dyplomacji, w tym zasady ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego

P7S_WK

K_W08 posiada wiedzę dotyczącą zasad bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy 
wojskowej poszczególnych państw regionu, polityki bezpieczeństwa NATO i UE, oraz 
udziału Polski w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego

P7S_WK

Umiejętności: absolwent potrafi
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K_U01 wykorzystać posiadaną wiedzę i rozwiązywać złożone zadania dzięki gruntownej 
znajomości terminologii stosowanej w badaniach nad obszarem studiów, również w 
wybranym języku obcym, protokołu i praktyki dyplomatycznej, oraz podstawowych 
elementów prawa konsularnego i dyplomatycznego

P7S_UW

K_U02 wykorzystać posiadaną wiedzę w działalności analitycznej i eksperckiej poprzez właściwy 
dobór i zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi 
technologicznych

P7S_UW

K_U03 komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy dotyczące diagnozy i 
prognozowania kierunków przemian społecznych, gospodarczych, politycznych, 
kulturowych i etnicznych na obszarze zainteresowań, jest w stanie prowadzić debatę 
dotyczącą problematyki regionu będącego przedmiotem jego badań

P7S_UK

K_U04 w dyskusji trafnie zdiagnozować regiony konfliktowe, współcześnie zachodzące przemiany 
polityczne w regionie, ich genezę i uwarunkowania

P7S_UK

K_U05 ma umiejętność sporządzania dokumentacji analitycznej z aktualnych wydarzeń w regionie P7S_UK

K_U06 zna zasady tworzenia podstawowych form korespondencji dyplomatycznej, potrafi 
zastosować formy tej korespondencji w innych dziedzinach działalności

P7S_UK

K_U07 posługiwać się językiem rosyjskim lub angielskim na poziomie biegłości B2+ wg 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub innym językiem  kongresowym 
na poziomie B2, oraz w wyższym stopniu w zakresie terminologii specjalistycznej z obszaru 
nauk politycznych i stosunków międzynarodowych

P7S_UK
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K_U08 posługiwać się jednym z języków regionu będącego przedmiotem jego specjalizacji na 
poziomie A2, B1 lub B2

P6S_UK

K_U09 kierować pracą zespołu analizującego bieżącą sytuację społeczno-polityczną w wybranym 
regionie

P7S_UO

K_U10 samodzielnie realizować permanentne dokształcanie w zakresie problematyki społeczno-
kulturalnej regionu specjalizacji

P7S_UU

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 jest w stanie poddać krytycznej ocenie treści przekazywane przez rozmówców albo 
informacje medialne dotyczące regionu stanowiącego przedmiot jego specjalizacji

P7S_KK

K_K02 rozumie i akceptuje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu kwestii poznawczych i 
praktycznych, zwłaszcza w odniesieniu do problematyki międzynarodowej i stosunków 
własnego kraju z krajami regionu specjalizacji

P7S_KK

K_K03 podjęcia działań społecznych związanych z problematyką odmienności kulturowej, 
współżyciem międzyetnicznym i interkonfesyjnym

P7S_KO

K_K04 inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, wykorzystując swoją wiedzę i 
kompetencje dotyczące współpracy międzynarodowej

P7S_KO

K_K05 realizując swoje kompetencje eksperckie potrafi równocześnie myśleć i działać w sposób 
przedsiębiorczy

P7S_KO
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K_K06 odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej specjalisty w: (1) administracji krajowej i 
samorządowej, (2) instytucjach międzynarodowych, (3) dyplomacji, (4) przedsiębiorstwach 
polskich działających na rynkach wschodnich, (5) środkach masowego przekazu oraz (6) 
ośrodkach badawczych i eksperckich współpracujących z krajami regionu

P7S_KR

K_K07 realizując etos zawodu specjalisty ds. problematyki obszaru postkomunistycznego jest gotów
przestrzegać zasad etyki zawodowej a także podejmować działania na rzecz przestrzegania 
tych zasad

P7S_KR

OBJAŚNIENIA 
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą: 
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów, 
– znak _ (podkreślnik), 
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne), 
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0). 
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3. Semestr dla kierunku studia wschodnie

3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów

Rok studiów: pierwszy
Semestr: pierwszy

Nazwa
przedmiotu A lub

grupy zajęć

Forma zajęć – liczba godzin
Razem:
liczba
godzin
zajęć

 Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji

efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której

odnosi się
przedmiot

W K S Ć L Wr Proj Inne

1. Wykłady
OG-UN UW
(do wyboru)

30 3 EU / EP, E, T
Zgodnie z opisem 
przedmiotu

B zgodnie z 
wyborem 
studenta

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A

Zgodnie z opisem przedmiotu

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

Zgodnie z opisem przedmiotu

Nazwa przedmiotu
B lub grupy zajęć

W K S Ć L Wr Proj Inne
Razem:
liczba
godzin
zajęć

 Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji

efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której

odnosi się
przedmiot
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1. Polska polityka 
wschodnia XVII - 
XX w.

30 30 2 EU, OZ B Nauki o polityce i 
administracji

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B

Wykład zawiera omówienie podstaw polskiej polityki wschodniej od XVI w. do 1914 r., ze szczególnym uwzględnieniem polityki
Rzeczypospolitej wobec Rosji na wschodzie (tereny sporne Ukrainy zadnieprzńskiej; Smoleńszczyzna), północnym-wschodzie
(Inflanty – Łotwa, Estonia, Kurlandia) i południowym-wschodzie (Zaporoże i południowa Ukraina) w kontekście zmieniających się sojuszy
europejskich. Wykład zawiera: 1 .Zagadnienia wstępne. Definicje Wschodu (bliższego – dalszego). Rzeczpospolita a Polska. Korona a 
Wielkie Księstwo Litewskie. Główne kierunki polityki wschodniej Rzplitej. Główne etapy polskiej polityki wschodniej.
2. Pierwsze konflikty z Moskwą (przełom XV/XVI w.). Rola Litwy w genezie konfliktów. Historiografia polska w interpretacji
tego okresu (szkoła krakowska et al.). Kierunki polityki Jagiellonów: spory o granicę wschodnią (zagrożenie tatarsko - tureckie, ,,obrona
potoczna”). 3.Polityka wschodnia w XVI stuleciu: rywalizacja o dominium Maris Baltici za Zygmunta Augusta i Stefana Batorego (żegluga
Narewska). 4. Rywalizacja o dostęp do Morza Czarnego. Unia Lubelska i jej konsekwencje dla polskiej polityki wschodniej. 4. 
Interwencja polska w Rosji na początku XVII stulecia. Polityka wschodnia Wazów. Koncepcja państwa polsko-litewsko-moskiewskiego. 
Przyczyny interwencji. Dymitriady. Pokój ,,wieczysty” w Polanowie (1634). 5. Kwestia ukraińska w polskiej polityce wschodniej. Ziemie 
ukrainne w Koronie po Unii Lubelskiej. Unia Brzeska i jej konsekwencje. Kozaczyzna jako obrońca prawosławia. Powstania kozackie. 
Kozacy rejestrowi. Wojna kozacka 1648-1657. Ugoda perejasławska (1654). Ugoda hadziacka (1658). Rzeczpospolita jako państwo 
trojga narodów – geneza koncepcji i przyczyny jej klęski. 6. Polska polityka wschodnia w XVIII w. August II i August III a Rosja. Stanisław
A. Poniatowski i jego polityka wschodnia. Koncepcje monarchistyczne i republikańskie. ,,Familia”. Reformy. Rola posłów moskiewskich w
polityce polskiej. System północny i południowy. Sejm Wielki. Konstytucja 3 maja. Rozbiory. 7. Polska polityka wschodnia w okresie 
porozbiorowym. Wielość ośrodków prowadzących lub aspirujących do prowadzenia polityki. Dwie koncepcje: ugodowa - ,,realistyczna” i 
antyrosyjska - ,,niepodległościowa”. Podział na kraj i emigrację. Nurty ugodowe w kraju. Nurty niepodległościowe w kraju. Wielka 
Emigracja. Romantyzm a polityka wschodnia. Słowianofilstwo polskie i rosyjskie. 8. Polityka wschodnia Adama Jerzego Czartoryskiego. 
Ewolucja poglądów Czartoryskiego. Od oparcia o Rosję do walki z nią. Dyplomacja Czartoryskiego,zaangażowanie na Bałkanach, w 
Turcji etc. 9. Sytuacja w II połowie XIX w. Porównanie zaborów i tamtejszych ośrodków aspirujących do prowadzenia polityki polskiej. 
Królestwo Polskie i tzw. ziemie zabrane. Zabór pruski. Zabór austriacki. Autonomia Galicji (po 1867 r.). Trójlojalizm. 10. Aleksander 
Wielopolski – próba sojuszu z Rosją. Reformy w Królestwie. Nurty ugodowe. Powiązania Wielopolskiego, jego wizja pracy organicznej. 
Powstanie styczniowe 1863/64 r. Klęska koncepcji margrabiego. 11. Polskie partie i stronnictwa a ich stosunek do Rosji. Liga Narodowa i
jej przybudówki: ZET, TON, Polska Macierz Szkolna. Stanowisko socjalistów. Poglądy ludowców. Nurty zachowawcze i konserwatywne. 
(do 1914 r.). 12. Koncepcje Romana Dmowskiego. 13.U progu niepodległości.. Nurt niepodległościowy przełomu XIX /XX w. Wczesne 
poglądy Józefa Piłsudskiego.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W02, K_W03
K_U02, K_U03
K_K02, K_K03, K_K05
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2. Metodologia 
nauk społecznych

30 30 2 ZP / ZU, AZ, OZ B Nauki 
socjologiczne

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B

Problematyka metodologiczna współczesnych nauk społecznych, w tym m. in.:
Pojęcie nauki i naukowości. Nauka a wiedza potoczna. Nauka jako instytucja społeczna. Teoria a praktyka. Twierdzenia i teorie w 
naukach społecznych. Budowanie teorii: aksjomaty, pojęcia, hipotezy, definicje i rodzaje. Wskaźniki i ich rodzaje. Klasyfikacje i typologie.
Pomiar i typy skal pomiarowych. Operacjonalizacja. Paradygmaty badawcze. Metody ilościowe i jakościowe. Socjologia tradycyjna a nurt
humanistyczny.
Zajęcia 'Metodologia badań społecznych", mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej pracy w ramach programu
Specjalistycznych Studiów Wschodnich. W trakcie zajęć studenci zaznajomią się z metodami i technikami w badaniach społecznych
(politologii, socjologii, etnologii i in.) ukierunkowanych na różne aspekty Europy Wschodniej. Prześledzą kolejne etapy procesu
badawczego i wiążące się z nimi problemy. Ma to posłużyć do prawidłowego zaprojektowania własnego procesu badawczego przez 
studenta.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W05
K_U01
K_ K02

3. Procesy 
integracji 
politycznej i 
gospodarczej w 
Europie

30 30 3 ZP / ZU, AZ, OZ B Nauki o polityce i 
administracji

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B

Omawiane są trzy aspekty historyczne integracji: integracja krajów Europy Zachodniej (EWG) po II wojny światowej, próby integracji 
krajów komunistycznych  (RWPG), procesy integracji ogólnoeuropejskiej po 1990 roku (UE).

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W04, K_W07, K_W08
K_U02
K_K04, K_K05

4.Polityka 
bezpieczeństwa 

30 30 3 ZP / ZU, AZ, OZ B Nauki o
bezpieczeństwie
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międzynarodoweg
o

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B

Zajęcia zawierają ogólne omówienie zmiany architektury bezpieczeństwa Europy i Azji po zimnej wojnie, polityki i strategii mocarstw oraz
NATO i Unii Europejskiej w XXI wieku, przyczyn i przebiegu współczesnych wojen oraz konfliktów lokalnych, zagrożeń terrorystycznych, 
polityki bezpieczeństwa Polski oraz innych państw regionu po 1989 roku.
Zajęcia omawiają szczegółowo:
- genezę i przebieg oraz uwarunkowania zakończenia zimnej wojny;
- politykę i strategię bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji i Kaukazu w latach transformacji;
- politykę i strategię bezpieczeństwa NATO i UE po 1991 roku, założenia i cele Programu Partnerstwo dla Pokoju;
- przyczyny polityczno-militarne współczesnych wojen i konfliktów lokalnych oraz zagrożenia terrorystyczne dla bezpieczeństwa świata;
- miejsce i rolę Polski w budowaniu bezpieczeństwa europejskiego;
- potęgi militarne współczesnego świata i zasięg ich wpływów polityczno-wojskowych.
Zostaną zaprezentowane przykłady konfliktów i zagrożeń dla bezpieczeństwa Europy, Kaukazu i Azji oraz regionu Morza Czarnego
i Bliskiego Wschodu.
Studenci zapoznają się również z głównymi kierunkami debaty politologów i strategów wojskowych odnośnie do roli i siły militarnej
wschodzących potęg, takich jak: Chiny, Indie, Japonia, Brazylia, Turcja, Pakistan oraz odradzającej się szybko globalnej pozycji
militarnej Rosji.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W04, K_W08
K_U04, K_U05
K_K06

5. Wykłady
OG-UN SEW
(HUM)

30 30 3 EP / EU, OZ
B

Z dziedziny nauk
humanistycznych

zgodnie z
wyborem
studenta

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B

Zgodnie z opisem przedmiotu

Symbol efektów 
uczenia się dla 

Zgodnie z opisem przedmiotu
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programu 
studiów

Nazwa 
Przedmiotu C lub
grupy zajęć

W K S Ć L Wr Proj Inne
Razem:
liczba
godzin
zajęć

 Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji

efektów
przypisanych do

przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której

odnosi się
przedmiot

1. Historia regionu 
w XX wieku 
(specjalizacja 
podstawowa)

30 30 60 5  (3+2) EU / EP, E, T, OZ

ZP / ZU, AZ, OZ

B Historia

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Wykład prezentuje podstawowe fakty z dwudziestowiecznej historii państw regionu, ogólne tendencje/dynamikę wydarzeń, lokalizuje
zdarzenia historyczne w kontekście czasowym i przestrzennym.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W03, K_W05
K_U02
K_K02, K_K05

2. Geografia 
polityczna regionu 
(specjalizacja 
podstawowa)

30 30 3 EU / EP, E, OZ, B Nauki o polityce i
administracji

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Mapa polityczna regionu w przeszłości i obecnie. Terytoria państw i ich granice. Konflikty zbrojne. Geografia wyborcza. Ekonomiczne i 
polityczne organizacje międzynarodowe w regionie. Problem globalizacji.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W02, K_W03
K_U02, K_U04
K_K03, K_K05, K_K06
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3. Współczesna 
kultura i  życie 
intelektualne 
społeczeństw 
regionu (spec. 
podstawowa) cz. 1

30 30 2 ZP / ZU, Proj, AZ, 
OZ

B Nauki o kulturze i
religii

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Przegląd kierunków współczesnej sztuki regionu. Dominujące nurty w kulturze i sztuce. Literatura współczesna. Społeczne konteksty 
powstawania i funkcjonowania dzieł. Literatura i sztuka obszaru zainteresowań na tle światowych tendencji. Tematyka aktualnych debat 
publicznych. Dominujące tendencje ideowe w dyskursie publicznym.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W04, K_W06
K_U03, K_U05,
K_K01, K_K03

4. Wykłady 
monograficzne 
/gościnne SEW

15 15 2 ZP,  T + E, OZ, AZ B Nauki o polityce i
administracji, 
nauki 
socjologiczne, 
nauki o 
bezpieczeństwie,
historia, nauki o 
kulturze i religii

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Zgodnie z opisem przedmiotu

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

Zgodnie z opisem przedmiotu;
K_W01, K_W02, K_W04
K_U03, K_U07,
K_K01, K_K02

5. Lektorat języka 
specjalizacji  
podstawowej

60 60 2 ZP, AZ, OZ
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu
K_U08

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1290 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów

Rok studiów: pierwszy
Semestr: drugi

Nazwa 
przedmiotu A lub 
grupy zajęć

Forma zajęć – liczba godzin
Razem:
liczba
godzin
zajęć

 Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji

efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której

odnosi się
przedmiot

W K S Ć L Wr Proj Inne

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów
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Nazwa przedmiotu
B lub grupy zajęć

W K S Ć L Wr Proj Inne
Razem:
liczba
godzin
zajęć

 Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji

efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której

odnosi się
przedmiot

1. Polska polityka 
wschodnia XX -
XXI w.

30 30 2 EU, OZ
B Nauki o polityce i

administracji

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B

Wizje polskiej granicy i polityki wschodniej w koncepcjach głównych obozów politycznych podczas I wojny światowej. Instrumenty
prowadzenia polityki wschodniej w pierwszych latach II Rzeczypospolitej. Prometeizm, polityka mniejszościowa i relacje polski z ZSRS 
po Traktacie Ryskim. Czynnik wschodni a geneza II wojny światowej. Ograniczona suwerenność i myśl polityczna emigracji w dobie
komunizmu. Polityka wschodnia jako kluczowy element myślenia opozycji demokratycznej w PRL. Wschód jako wyzwanie dla polityki
zagranicznej III RP.
W czasie zajęć zostanie omówiona koncepcja federacyjna i inkorporacyjna polityki wschodniej w kontekście dominujących koncepcji
ideologicznych I połowy XX wieku. Wojna 1920 jako mit założycielski II Rzeczypospolitej i czynnik kształtujący nasze rozumienie 
wschodu i polityki wschodniej. Rola systemu politycznego ZSRS w kształtowaniu polityki wschodniej II RP. Korelacje pomiędzy polityką
mniejszościową i polityka wschodnią. Nowatorskie koncepcje polityki wschodniej w myśli politycznej Włodzimierza Bączkowskiego,
środowiska „Buntu Młodych” i w otoczeniu Józefa Piłsudskiego. Wpływ słabości polityki wschodniej II RP na sytuację podczas II wojny
światowej i bezpośrednio po niej. Niesuwerenność PRL jako źródło sporów i budowy zamrożonych konfliktów na wschodzie. Spór o
politykę wschodnią na emigracji i rola „Kultury” w przygotowaniu „jesieni ludów” 1989 r. Ograniczenia i szanse polityki wschodniej polski 
po roku 1989/1991.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W03, K_W08
K_U04, K_U05
K_K01, K_K05

2. Teoria 
stosunków 
międzynarodowyc
h

30 30 3 EU, OZ
B Nauki o polityce i

administracji

Treści 
programowe dla 

Przedmiot obejmuje problematykę stosunków międzynarodowych w ujęciu systemowym. Omówiony jest przedmiot, metody badawcze i
główne nurty w nauce o stosunkach międzynarodowych. Wprowadzone jest pojęcie sytemu stosunków międzynarodowych,
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przedmiotu B

podstawowe formy eksplikacji tego pojęcia, jego struktura, funkcjonowanie i rozwój.
Scharakteryzowane są sposoby klasyfikacji systemu stosunków międzynarodowych. Wykład obejmuje także problematykę uczestników
stosunków międzynarodowych – państwo, jego atrybuty, oraz metody i środki realizacji polityki zagranicznej, a także specyfika
funkcjonowania organizacji międzynarodowych w systemie światowym.Wykład obejmuje problemy istoty, przedmiotu i metod 
badawczych w nauce o stosunkach międzynarodowych. Objaśnia główne paradygmaty badawcze – klasyczny, modernistyczny, 
strukturalny, realizm i neorealizm, a także dylematy podejścia postmodernistycznego – pluralizm i globalizm.
W drugiej części wprowadzone zostaje pojęcie systemu stosunków międzynarodowych, jego istota, struktura, funkcjonowania i takie 
cechy jak współzależność, transgraniczność i transnarodowość, globalizacja.
Omówione są problemy klasyfikacji, ewolucji jego form polaryzacji (zerobiegunowość- model monopolarny- wielobiegunowość), a także
takie kategorie jak hegemonia, konflikt, współpraca, globalne „sterowanie” i strategie zachowań w systemie, atrybuty państwowości,
współczesne ujęcie problemu suwerenności, metody i środki realizacji polityki zagranicznej państw. Przedstawione są modele
analityczne: nurt klasyczny, podejście komparatystyczne, model adaptacyjny Rosenaua, teorie ról Holstiego, model środowiskowy.
Końcowa część wykładu obejmuje problem instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych, rolę i funkcje organizacji
 międzynarodowych, problem ich autonomiczności w systemie.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W05
K_U01, K_U10
K_K02, K_K04, K_K07

3. Warsztaty 
tłumaczeniowe – 
teksty 
specjalistyczne 
cz.1

30 30 2 ZP / ZU, AZ, OZ
Językoznawstwo

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów słownictwa rosyjskiego lub angielskiego z zakresu szeroko pojętych nauk politycznych i
gospodarczych. Na zajęciach studenci ćwiczą umiejętności tłumaczenia i omawiania rosyjskojęzycznych/anglojęzycznych tekstów z
zakresu kultury, historii oraz polityki państw obszaru postsowieckiego, jak również prowadzenia dyskusji w języku rosyjskim/angielskim.
Celem zajęć jest ugruntowanie i pogłębienie znajomości języka rosyjskiego lub angielskiego przez lekturę wybranych tekstów i w ten
sposób– dokładniejsze poznanie wybranych zagadnień z historii Rosji, Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Kaukazu. Zajęcia
skoncentrowane są głównie na opanowaniu umiejętności samodzielnego tłumaczenia, poprawnej analizy, interpretacji źródeł 
drukowanych oraz prowadzeniu dyskusji w języku rosyjskim lub angielskim. Celem zajęć jest również wykształcenie automatyki 
mówienia i umiejętności swobodnego wyrażania myśli na wybrane tematy związane z historią, kulturą, polityką państw obszaru 
postsowieckiego. Na zajęciach studenci poznają specjalistyczną terminologię prasową i język rosyjskojęzycznych/anglojęzycznych 
mediów.
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_U01, K_U02, K_U06
K_K05, K_K06

4. Wykład 
monograficzny w 
języku angielskim

30 30 4 EP, E, OZ  B

Nauki o polityce i
administracji,

nauki
socjologiczne,

nauki o
bezpieczeństwie,
historia, nauki o
kulturze i religii,

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B

Zgodnie z opisem przedmiotu

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

Zgodnie z opisem przedmiotu;

K_W01, K_W02, K_W04
K_U01, K_U03, K_U07,
K_K01, K_K02

5. Objazd 
naukowy

30 30 3 Proj, AZ, OZ B

Nauki o polityce i
administracji,

nauki
socjologiczne,

nauki o
bezpieczeństwie,
historia, nauki o
kulturze i religii
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu B

Zgodnie z wyznaczoną trasą i opisem przedmiotu

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W03, K_W04
K_U02, K_U03, K_U09
K_K01, K_K03, K_K05

Nazwa 
przedmiotu C lub 
grupy zajęć

W K S Ć L Wr Proj Inne
Razem:
liczba
godzin
zajęć

 Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji

efektów
przypisanych do

przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której

odnosi się
przedmiot

1. Transformacja 
ustrojowa  po 
upadku 
komunizmu i 
systemy polityczne
w regionie  (spec. 
podstawowa)

30 30 3 EU / EP, E, AZ, OZ
B Historia, nauki o

polityce i
administracji

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Na zajęciach zostaną omówione zagadnienia związane z transformacją polityczną i ekonomiczną po upadku systemu komunistycznego.
Zostaną przedstawione nowe modele gospodarcze oraz czynniki kształtowania nowych systemów politycznych w krajach regionu.
Zajęcia mają za zadanie:
• pogłębiać wiedzę wyniesioną z wykładów,
• dać jej zastosowanie praktyczne,
•wykształcić umiejętność interpretowania współczesnych zjawisk politycznych i ekonomicznych w krajach przechodzących okres 
transformacji ustrojowej.
• mobilizować studentów do systematycznej pracy.
Wdrażana będzie praca w grupie, rozwijane umiejętności analizy i interpretowania zjawisk politycznych i gospodarczych w procesie
przemian ustrojowych po 1991 roku. Dyskusja na zajęciach ma prowadzić do lepszego zrozumienia sensu poszczególnych wydarzeń w
procesach transformacji politycznej i ekonomicznej, a także wpoić studentom podstawowe umiejętności badania, analizy i 
interpretowania zjawisk życia politycznego i gospodarczego w kontekście transformacji postkomunistycznej
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W04, K_W06, K_W07
K_U02, K_U05
K_K01, K_K05

2. Współczesna 
kultura i  życie 
intelektualne 
społeczeństw 
regionu (spec. 
podstawowa) cz. 2

30 30 2
ZP / ZU, AZ, OZ,

Proj B

Nauki o kulturze i
religii

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Przegląd kierunków współczesnej sztuki regionu. Dominujące nurty w kulturze i sztuce. Literatura współczesna. Społeczne konteksty 
powstawania i funkcjonowania dzieł. Literatura i sztuka obszaru zainteresowań na tle światowych tendencji. Tematyka aktualnych debat 
publicznych. Dominujące tendencje ideowe w dyskursie publicznym.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W04, K_W06
K_U03, K_U05
K_K01, K_K03

3. Zagadnienia 
narodowościowe  i
wyznaniowe 
regionu 
(specjalizacja 
podstawowa)

30 30 2 ZP / ZU, AZ, OZ B

Nauki
socjologiczne,

nauki o kulturze i
religii

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Zajęcia wprowadzają studenta w świat zagadnień narodowościowych i wyznaniowych w regionie. Omawiane są podstawowe pojęcia, 
wskazywane główne czynniki wpływające na powstawanie odrębności etnicznych i narodowościowych oraz sytuacji konfliktowych. 
Analiza sytuacja w regionie.
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Wprowadzenie studentów w świat zagadnień narodowościowych i wyznaniowych regionu. Omawiane są podstawowe pojęć (m.in. grupa 
etniczna, naród, mniejszość narodowa, nacjonalizm). Wskazywane są główne czynniki wpływające na powstawanie odrębności 
etnicznych i narodowościowych (język, religia, przynależność państwowa, wydarzenia historyczne). Omówienie sytuacji etnicznej 
poszczególnych regionów.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W03, K_W04, K_W06
K_U02, K_U04
K_K03, K_K05, K_K06

4. Wykład 
specjalizacyjny

30 30 3 EU, E, OZ
B

Nauki o polityce i
administracji,

nauki
socjologiczne,

nauki o
bezpieczeństwie
historia, nauki o
kulturze i religii

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Zgodnie z opisem przedmiotu

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

Zgodnie z opisem przedmiotu

5. Proseminarium 
specjalizacyjne

30 30 4 AZ, OZ, PP B Nauki o polityce i
administracji,

nauki
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socjologiczne,
nauki o

bezpieczeństwie
historia, nauki o
kulturze i religii

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Proseminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu wybranych zagadnień dotyczących danego regionu

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W05
K_U01, K_U02
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05

6. Lektorat języka 
spec. podstawowej

60 60 2 ZP/ ZU,AZ, OZ

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu;

K_U08

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1290 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów

Rok studiów: drugi
Semestr: pierwszy

Nazwa 
przedmiotu A lub 
grupy zajęć

Forma zajęć – liczba godzin
Razem:
liczba
godzin
zajęć

 Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji

efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której

odnosi się
przedmiot

W K S Ć L Wr Proj Inne

1. Zajęcia
OG-UN UW
(do wyboru)

30 3 EU / EP, E, T
Zgodnie z opisem 
przedmiotu

B Zgodnie z 
wyborem 
studenta

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A

Zgodnie z opisem przedmiotu

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

Zgodnie z opisem przedmiotu

Nazwa 
przedmiotu B lub 
grupy zajęć

W K S Ć L Wr Proj Inne
Razem:
liczba
godzin
zajęć

 Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji

efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której

odnosi się
przedmiot

1. Teoria i 
praktyka 
dyplomacji

30 30 3 EU,OZ B
Nauki o polityce i

administracji
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu B

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy słuchaczy w zakresie teorii i praktyki dyplomacji polskiej oraz europejskiej w XX stuleciu, a także 
teorii i praktyki stosunków międzynarodowych.
Słuchacze poznają różne rodzaje dokumentów dyplomatycznych i będą je umieli rozpoznać i scharakteryzować.
Poznają znaczenie dokumentu dyplomatycznego jako źródła historycznego. Poznają praktyczne konsekwencje działań dyplomatycznych
lub ich zaniechania.
1. Dyplomacja: podstawowe definicje i pojęcia. Fundamenty prawne dyplomacji. Czym jest dyplomacja? Kim są dyplomaci? Cele
dyplomacji. Korespondencja dyplomatyczna. Jawność i niejawność korespondencji. Immunitet dyplomatyczny.
2. Współpraca międzynarodowa i dyplomacja. Jej formy i tradycyjne szkoły. Polska dyplomacja w okresie przełomu po 1989 roku.
3. Pomiędzy formą, ideą, a rzeczywistością. Rodzaje dokumentów dyplomatycznych. Konwencje dyplomatyczne i konsularne.
4. Traktaty, umowy międzypaństwowe i międzyrządowe, porozumienia międzyministerialne, umowy o współpracy w świetle ich
praktycznych konsekwencji dla współpracy międzynarodowej. Wprowadzanie umów międzypaństwowych w życie. Procesy legislacyjne.
5. Modele dyplomacji i ich zależność od ustroju państwa, jego celów polityki zagranicznej i wewnętrznej. Ich wpływ na zawierane umowy 
i porozumienia. Praktyka dyplomatyczna i praktyka konsularna.
6. Mniejszości narodowe w konwencjach międzynarodowych i umowach międzypaństwowych: praktyka Polski i jej sąsiadów.
7. Wpływ prawa międzynarodowego i wewnętrznego na wykonywanie zobowiązań traktatowych.
8. Prawda historyczna: przeszkoda czy nieoceniona pomoc w dyplomacji?
9. Rola współpracy kulturalnej i naukowej we współpracy międzynarodowej. Casus: Polska – Obwód Kaliningradzki FR
10. Dyplomacja w warunkach braku niezależności: Polska 1939 – 1989. Konsekwencje błędów i zaniechań dyplomacji na przykładzie
stosunków polsko – radzieckich w czasie II wojny światowej. Konsekwencje braku stosunków dyplomatycznych i konsularnych.
11. Dyplomacja na usługach polityki czy w jej służbie? Praktyczne zastosowanie źródeł w budowaniu współczesnych stosunków
dyplomatycznych: Polska – Białoruś, Polska - Rosja.
12. Protokół dyplomatyczny w praktyce. Moralność, etyka, szacunek.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W07, K_W08
K_U11, K_U06, K_U09
K_K07

2. Warsztaty 
tłumaczeniowe – 
teksty 
specjalistyczne 
cz.2

30 30 2 ZP / ZU, AZ, OZ
Językoznawstwo

Treści Zajęcia przewidują tłumaczenie tekstów z języka obcego na język ojczysty. Rozwiązywane są różne problemy translatorskie, związane
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programowe dla 
przedmiotu B

głównie z przekładem tekstów publicystycznych i specjalistycznych z zakresu tematyki dot. Europy Wschodniej i Środkowej.
Na zajęciach tłumaczone są teksty różnego rodzaju trudności oraz różne pod względem stylistycznym. Omawiane są również problemy
przekładu - nieprzetłumaczalność, dosłowność etc.; studenci poznają rolę tłumacza i dylematy jego „twórczości” – poszukiwanie 
słusznego rozwiązania, przeciwstawianie tekstów przetłumaczonych oryginałom, interpretacja, użycie zastępczych
środków. Wiele uwagi poświęca się praktyce różnych typów przekładu, w tym m. in. tekstów publicystycznych o tematyce społeczno
obyczajowej, politycznej i gospodarczej, tłumaczeniu różnego typu dokumentów o charakterze specjalistycznym, nazwisk i nazw
geograficznych.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_U01, K_U02, K_U06
K_K05, K_K06

3. Konwersatorium
polityki 
zagranicznej

30 30 2
ZP / ZU, AZ, OZ,

Proj
B

Nauki o polityce i
administracji

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B

Konwersatorium polskiej polityki zagranicznej (Europa środkowo-Wschodnia i Bałkany) obejmuje zagadnienia związane z założeniami i
praktyką ppz w odniesieniu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów.
Reorientacja polskiej polityki zagranicznej w po obradach Okrągłego Stołu. Polityka wschodnia w procesie włączania do wspólnot
europejskich i NATO. Polska polityka zagraniczna w ramach Unii Europejskiej
Wstęp, przedstawienie tematu  (koncepcje, idee, źródła oceny otoczenia międzynarodowego); zasady przygotowania prezentacji;
• Polityka międzynarodowa RP w świetle expose MSZ
• Reorientacja polityki zagranicznej w okresie przemian systemowych. (Wstępny etap polityki wschodniej; polityka „dwutorowości” wobec
wschodnich sąsiadów w okresie rozpadu ZSRR)
• Zamrożone konflikty: polsko-ukraiński, polsko-litewski i serbsko-chorwacki; podobieństwa, różnice,
• Dyplomacja publiczna i rola organizacji pozarządowych w polityce zagranicznej
• Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na politykę wschodnią. Rola i pozycja Polski w polityce sąsiedzkiej Unii Europejskiej.
• Ukraina w polityce wschodniej Polski - bilans otwarcia, polityka polska wobec niepodległości i aspiracji
europejskich Ukrainy; stosunki polsko-ukraińskie od wybuchu rewolucji godność. Perspektywy relacji polsko-ukraińskich 
• Białoruś w polityce wschodniej Polski (bilans otwarcia, polska polityka zagraniczna wobec władz i
społeczeństwa obywatelskiego Białorusi, Białoruś w polityce sąsiedztwa UE)
• Stosunki z Litwą, Łotwą i Estonią (bilans WKL, stosunki w okresie dwóch dekad niepodległości i II Wojny Światowej, polska polityka
zagraniczna wobec niepodległych republik).
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• Rosja w polityce wschodniej Polski
• Partnerstwo Wschodnie w polityce wschodniej Polski i Unii Europejskiej
• Współpraca rozwojowa w polityce zagranicznej Polski. Kierunki polskiej pomocy rozwojowej. Polskie wsparcie dla rynkowych i 
demokratycznych reform w Europie Wschodniej.
• Rola mniejszości polskiej i mniejszości narodowych w Polsce w stosunkach RP z sąsiadami (migracje po II wojnie światowej i po 1989,
stosunek organizacji polskich do aspiracji niepodległościowych krajów b. ZSRR oraz mniejszości narodowych w Polsce do transformacji
systemowej Polski)

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W04, K_W07, K-W08
K_U02, K_U05
K_K05, K_K07

4. Konwersatorium
analityczne

30 30 2 ZP / ZU, AZ, OZ

Nauki o polityce i
administracji,

nauki o
bezpieczeństwie,

Historia

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B

Problemy metodologii pracy analitycznej. Specyfika sytuacji w państwach i regionach: Rosja, Europa Wschodnia,
Kaukaz Płd, Azja Centralna, Europa Środkowa; Bałkany. Problemy energetyczne. Zajęcia praktyczne - analiza tekstów źródłowych,
pisanie krótkich analiz.
1. Wprowadzenie do zajęć (plan, organizacja zajęć, zasady zaliczeń, ogólne problemy analizy, podstawy krytyki źródeł)
2. Zajęcia metodologiczne - podstawy krytyki źródeł
3. Zajęcia metodologiczno-praktyczne – analiza tekstów źródłowych
4. Zajęcia metodologiczne - zasady pisania analiz krótkich
5. Specyfika sytuacji w regionach: Rosja
6. Specyfika sytuacji w regionach: Ukraina
7. Specyfika sytuacji w regionach: Mołdowa i Rumunia
8. Specyfika sytuacji w regionach: Białoruś
9. Specyfika sytuacji w regionach: Gruzja; Armenia i Azerbejdżan
10. Specyfika sytuacji w regionach: Kazachstan, Kirgistan; Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan
11. Aktualna sytuacja na Bałkanach Zachodnich: problem Kosowa; problem Bośni i Hercegowiny
12. Wybrane problemy na obszarze Europy Środkowo-wschodniej: Węgry [lub inne wybrane państwo]
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13. Problemy energetyczne w Eurazji (zasoby, infrastruktura, interesy, perspektywy)
14. Współpraca Unii Europejskiej z partnerami wschodnimi
15. Omówienia analiz przygotowanych na zaliczenie

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W04, K_W07, K_W08
K_U02, K_U05, K_U06
K_K05, K_K06

Nazwa 
Przedmiotu C lub
grupy zajęć

W K S Ć L Wr Proj Inne
Razem:
liczba
godzin
zajęć

 Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji

efektów
przypisanych do

przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której

odnosi się
przedmiot

1. Historia regionu 
w XX wieku (spec. 
II)

30 30 60 5  (3+2) EU / EP, E, T, OZ

ZP / ZU, AZ, OZ

B Historia

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Wykład prezentuje podstawowe fakty z dwudziestowiecznej historii państw regionu, ogólne tendencje/dynamikę wydarzeń, lokalizuje
zdarzenia historyczne w kontekście czasowym i przestrzennym.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W03, K_W05
K_U02
K_K02, K_K05

2. Geografia 
polityczna regionu 
(spec. II)

30 30 3 EU / EP, E, OZ, B Nauki o polityce i
administracji

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Mapa polityczna regionu w przeszłości i obecnie. Terytoria państw i ich granice. Konflikty zbrojne. Geografia wyborcza. Ekonomiczne i 
polityczne organizacje międzynarodowe w regionie. Problem globalizacji.

Symbol efektów 
uczenia się dla 

K_W02, K_W03
K_U02, K_U04
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programu 
studiów

K_K03, K_K05, K_K06

3. Współczesna 
kultura i życie 
intelektualne 
społeczeństw 
regionu (spec. II) 
cz.1

30 30 2 ZP / ZU, Proj, AZ, 
OZ

B Nauki o kulturze i
religii

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Przegląd kierunków współczesnej sztuki regionu. Dominujące nurty w kulturze i sztuce. Literatura współczesna. Społeczne konteksty 
powstawania i funkcjonowania dzieł. Literatura i sztuka obszaru zainteresowań na tle światowych tendencji. Tematyka aktualnych debat 
publicznych. Dominujące tendencje ideowe w dyskursie publicznym.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W04, K_W06
K_U03, K_U05
K_K01, K_K03

4. Wykłady 
monograficzne/ 
gościnne SEW

15 15 2 ZP,  T + E, OZ, AZ B Nauki o polityce i
administracji, 
nauki 
socjologiczne, 
nauki o 
bezpieczeństwie 
historia, nauki o 
kulturze i religii

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Zgodnie z opisem przedmiotu

Symbol efektów Zgodnie z opisem przedmiotu
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uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W02, K_W04
K_U03, K_U07,
K_K01, K_K02

5. Lektorat języka 
spec. podstawowej

60 60 2 ZP / ZU, AZ, OZ

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu;
K_U08

6. Seminarium 
magisterskie w 
specjalizacji 
podstawowej

30 30 4 AZ, OZ, PP
B

Nauki o polityce i
administracji,

nauki
socjologiczne,

nauki o
bezpieczeństwie,
historia, nauki o
kulturze i religii,

Językoznawstwo

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Opanowanie zasad wyboru tematu, gromadzenia materiału źródłowego oraz techniki pisania pracy magisterskiej.
Seminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu wybranych zagadnień dotyczących danego regionu. Celem seminarium jest
przygotowanie prac magisterskich. Szczegółowy opis zob. przy opisie grupy zajęciowej.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06
K_U04, K_U08, K_U09, K_U10
K_K01, K_K04, K_K06

28



Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1290 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów

Rok studiów: drugi
Semestr: drugi

Nazwa
przedmiotu A lub

grupy zajęć

Forma zajęć – liczba godzin
Razem:
liczba
godzin
zajęć

 Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji

efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której

odnosi się
przedmiot

W K S Ć L Wr Proj Inne

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

Nazwa 
przedmiotu B lub 
grupy zajęć

W K S Ć L Wr Proj Inne
Razem:
liczba
godzin
zajęć

 Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji

efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której

odnosi się
przedmiot
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu B

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

Nazwa 
Przedmiotu C lub
grupy zajęć

W K S Ć L Wr Proj Inne
Razem:
liczba
godzin
zajęć

 Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji

efektów
przypisanych do

przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której

odnosi się
przedmiot

1. Transformacja 
ustrojowa  po 
upadku 
komunizmu i 
systemy polityczne
w regionie  (spec. 
II)

30 30 3 EU / EP, E, AZ, OZ
B Historia, nauki o

polityce i
administracji

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Na zajęciach zostaną omówione zagadnienia związane z transformacją polityczną i ekonomiczną po upadku systemu komunistycznego.
Zostaną przedstawione nowe modele gospodarcze oraz czynniki kształtowania nowych systemów politycznych w krajach regionu.
Zajęcia mają za zadanie:
• pogłębiać wiedzę wyniesioną z wykładów,
• dać jej zastosowanie praktyczne,
•wykształcić umiejętność interpretowania współczesnych zjawisk politycznych i ekonomicznych w krajach przechodzących okres 
transformacji ustrojowej.
• mobilizować studentów do systematycznej pracy.
Wdrażana będzie praca w grupie, rozwijane umiejętności analizy i interpretowania zjawisk politycznych i gospodarczych w procesie
przemian ustrojowych po 1991 roku. Dyskusja na zajęciach ma prowadzić do lepszego zrozumienia sensu poszczególnych wydarzeń w
procesach transformacji politycznej i ekonomicznej, a także wpoić studentom podstawowe umiejętności badania, analizy i 
interpretowania zjawisk życia politycznego i gospodarczego w kontekście transformacji postkomunistycznej
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W04, K_W06, K_W07
K_U02, K_U05
K_K01, K_K05

2. Współczesna 
kultura i  życie 
intelektualne 
społeczeństw 
regionu (spec. II) 
cz. 2

30 30 2
ZP / ZU, AZ, OZ,

Proj

B Nauki o kulturze i
religii

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Przegląd kierunków współczesnej sztuki regionu. Dominujące nurty w kulturze i sztuce. Literatura współczesna. Społeczne konteksty 
powstawania i funkcjonowania dzieł. Literatura i sztuka obszaru zainteresowań na tle światowych tendencji. Tematyka aktualnych debat 
publicznych. Dominujące tendencje ideowe w dyskursie publicznym.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W04, K_W06
K_U03, K_U05
K_K01, K_K03

3. Zagadnienia 
narodowościowe i 
wyznaniowe 
regionu (spec. II)

30 30 2 ZP / ZU, AZ, OZ
B

Nauki
socjologiczne,

nauki o kulturze i
religii

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Zajęcia wprowadzają studenta w świat zagadnień narodowościowych i wyznaniowych w regionie. Omawiane są podstawowe pojęcia, 
wskazywane główne czynniki wpływające na powstawanie odrębności etnicznych i narodowościowych oraz sytuacji konfliktowych. 
Analiza sytuacja w regionie.
Wprowadzenie studentów w świat zagadnień narodowościowych i wyznaniowych regionu. Omawiane są podstawowe pojęć (m.in. grupa 
etniczna, naród, mniejszość narodowa, nacjonalizm). Wskazywane są główne czynniki wpływające na powstawanie odrębności 
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etnicznych i narodowościowych (język, religia, przynależność państwowa, wydarzenia historyczne). Omówienie sytuacji etnicznej 
poszczególnych regionów.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W03, K_W04, K_W06
K_U02, K_U04
K_K03, K_K05, K_K06

4. Lektorat języka 
spec. podstawowej

60 60 2 ZP/ ZU,AZ, OZ

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Zgodnie z opisem przedmiotu

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

Zgodnie z opisem przedmiotu;

K_U08

5. Egzamin 
certyfikacyjny z 
jęz. spec. 
podstawowej

2 EP, T + EU Językoznawstwo

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Zgodnie z opisem przedmiotu i poziomu w ESOKJ

Symbol efektów Zgodnie z opisem przedmiotu i poziomu w ESOKJ
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uczenia się dla 
programu 
studiów

6. Seminarium 
magisterskie w 
specjalizacji 
podstawowej

30 30 19 AZ, OZ, PP
B

Nauki o polityce i
administracji, 
nauki 
socjologiczne, 
nauki o 
bezpieczeństwie,
historia, nauki o 
kulturze i religii, 
Językoznawstwo

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Opanowanie zasad wyboru tematu, gromadzenia materiału źródłowego oraz techniki pisania pracy magisterskiej.
Seminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu wybranych zagadnień dotyczących danego regionu. Celem seminarium jest
przygotowanie prac magisterskich. Szczegółowy opis zob. przy opisie grupy zajęciowej.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06,
K_U04, K_U08, K_U09, K_U10
K_K01, K_K04, K_K06

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1290 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich

OBJAŚNIENIA
Formy realizacji zajęć:
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– T – test
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– Ć – ćwiczenia
– L –  laboratorium
– Wr – warsztaty
– Proj – projekt
– Inne (należy podać jakie)
Zajęcia związane z profilem kształcenia:
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego

– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)
– ZU – zaliczenie ustne
– ZP – zaliczenie pisemne
– AZ – aktywność na zajęciach
– OZ – obecność na zajęciach
–  PP -- praca pisemna
–

4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa
Procentowy udział liczby punktów
ECTS w łącznej liczbie punktów 

ECTS dla każdej z dyscyplin

Nauki społeczne Nauki o polityce i administracji 27%

Nauki społeczne Nauki socjologiczne 10%

Nauki społeczne Nauki o bezpieczeństwie 9%

Nauki humanistyczne Historia 19%
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Nauki humanistyczne Nauki o kulturze i religii 13%

Nauki humanistyczne Językoznawstwo 5%

5.Tabela informacje ogólne o programie studiów 

Liczba semestrów 4

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister

Forma studiów Stacjonarne

Kod ISCED 0312, 0314, 0232, 0221

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 87

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia

114

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki
humanistyczne lub nauki społeczne

0

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia
z literką P)

0

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B)

104

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy
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podpis Dziekana (ów) /Kierownika (ów) podstawowej jednostki organizacyjnej
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