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KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS)  
 
I.  Zaj ęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu  
 

1. Jednostka prowadząca kierunek 
studiów 

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii 

2. Nazwa kierunku studiów Bezpieczeństwo transgraniczne 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa zajęć Systemy polityczne współczesnego świata 

7. Kod zajęć BT.F.I1.1 

8. Poziom/kategoria zajęć zajęcia kierunkowe do wyboru 

9. Status zajęć fakultatywne 

10. Usytuowanie zajęć w 
harmonogramie realizacji zajęć 

semestr I 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 2 

13. Koordynator zajęć dr hab. Marek Delong, prof. PWSW 

14. Odpowiedzialny za realizację 
zajęć 

 

 
2 Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu 
studiów 
 

Wykład 
W 

Ćwiczenia 
C 

Konwersatorium 
K 

Laboratorium 
L 

Projekt 
P 

Praktyka 
PZ 

Inne 

30 - - - - - - 
 
3. Cele zajęć 
C1: student zdobywa wiedzę w zakresie podstawowej terminologii z zakresu badań nad 
systemami politycznymi współczesnego świata.  
C2: student zdobywa wiedzę na temat najważniejszych instytucji systemu politycznego wraz 
z ich relacjami politycznymi i prawnymi. 
C3: student nabywa umiejętność wyjaśniania relacji między organami władzy państwowej w 
systemach politycznych współczesnego świata. 
C4: student rozwija świadomość znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych, oceniając krytycznie wiedzę i umiejętności własne .  
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4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. 
Podstawowa znajomość zagadnień związanych z życiem społecznym i politycznym państwa 
na poziomie szkoły średniej. 
 
5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się  
 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć  

Odniesienie 
do kierunkowych 
efektów uczenia się- 
identyfikator 
kierunkowych 
efektów uczenia się 

W_01 
Zna podstawową terminologię stosowaną w badaniach nad 
systemami politycznymi współczesnego świata.  

K_W02 

W_02 
Identyfikuje najważniejsze instytucje państwowego systemu 
politycznego wraz z ich relacjami politycznymi i prawnymi  

K_W04 

U_01 
Wyjaśnia relacje między organami władzy państwowej w 
systemach politycznych współczesnego świata.  

K_U04 

K_01 
Ma świadomość znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych  

K_K01 

K_02 Ocenia krytycznie wiedzę i umiejętności własne   K_K02 

 
6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  
(W- wykład, K- konwersatorium, L- laboratorium, P- projekt, PZ- praktyka zawodowa 

Lp. 
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 

godzin 
W1 Charakterystyka systemów politycznych i systemów rządów. 2 

W2 Partie polityczne i systemy partyjne.  2 

W3 Systemy wyborcze. Instytucje demokracji bezpośredniej. 2 

W4 Władza ustawodawcza we współczesnych systemach politycznych. 2 

W5 Władza wykonawcza we współczesnych systemach politycznych. 2 

W6 Władza sądownicza we współczesnych systemach politycznych. 2 

W7 System polityczny Wielkiej Brytanii.  2 

W8 System polityczny USA. 2 

W9 System polityczny V Republiki Francuskiej. 2 

W10 System polityczny Niemiec. 2 

W11 System polityczny Włoch. 2 

W12 System polityczny Szwajcarii. 2 

W13 System polityczny Rosji. System polityczny Ukrainy. 2 

W14 Systemy polityczne Węgier, Czech i Słowacji. 2 

W15 Systemy polityczne Litwy, Łotwy i Estonii. 2 

 Razem  30 
 

 
 
 
 
 
7. Metody weryfikacji efektów uczenia się/w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 
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Symbol 
efektu 
uczenia się 

Forma weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Sprawdzian 
wejściowy 

Sprawozdanie Inne 

W_01   X     

W_02   X     

U_01   X     

U_02   X      

K_01       

X  
Obserwac

ja 
postawy 

K_02       Jw./ 

 
8. Narzędzia dydaktyczne 
Symbol Forma zajęć  
N1 Metody podające – wykład informacyjny  W1-W15 
N2 Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie  W1-W15 
N3 Metody problemowe – wykład konwersatoryjny W1-W15 
N4 Metody podające – prezentacja multimedialna  W1-W15 
 
9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 
 
9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 
F1 Zaliczenie pisemne (kolokwium) 

 
Ocena podsumowująca 

P1 Ocena końcowa składa się z: F1 = 100%.  
 
9.2. Kryteria oceny 
 
Sym 
bol 
efektu 
uczeni
a się 

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01 

Zna podstawową 
terminologię 
stosowaną w 
badaniach nad 
systemami 
politycznymi 
współczesnego 
świata w stopniu 
elementarnym 
uzyskując z 
kolokwium 
zaliczeniowego 
między 51% a 
60% punktów.  

Zna podstawową 
terminologię 
stosowaną w 
badaniach nad 
systemami 
politycznymi 
współczesnego 
świata w stopniu 
podstawowym 
uzyskując z 
kolokwium 
zaliczeniowego 
między 61% a 
70% punktów.  

Zna podstawową 
terminologię 
stosowaną w 
badaniach nad 
systemami 
politycznymi 
współczesnego 
świata w stopniu 
wystarczającym 
uzyskując z 
kolokwium 
zaliczeniowegomi
ędzy 71% a 80% 
punktów.  

Zna podstawową 
terminologię 
stosowaną w 
badaniach nad 
systemami 
politycznymi 
współczesnego 
świata w stopniu 
pogłębionym 
uzyskując z 
kolokwium 
zaliczeniowego 
między 81% a 
90% punktów.  

Zna podstawową 
terminologię 
stosowaną w 
badaniach nad 
systemami 
politycznymi 
współczesnego 
świata w stopniu 
pogłębionym i 
zaawansowanym 
uzyskując z 
kolokwium 
zaliczeniowego 
między 91% a 
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100% punktów.  

W_02 

Identyfikuje 
najważniejsze 
instytucje 
państwowego 
systemu 
politycznego wraz 
z ich relacjami 
politycznymi i 
prawnymi w 
stopniu 
elementarnym 
uzyskując z 
kolokwium 
zaliczeniowego 
między 51% a 
60% punktów. 

Identyfikuje 
najważniejsze 
instytucje 
państwowego 
systemu 
politycznego wraz 
z ich relacjami 
politycznymi i 
prawnymi w 
stopniu 
podstawowym 
uzyskując z 
kolokwium 
zaliczeniowego 
między 61% a 
70% punktów. 

Identyfikuje 
najważniejsze 
instytucje 
państwowego 
systemu 
politycznego wraz 
z ich relacjami 
politycznymi i 
prawnymi w 
stopniu 
wystarczającym 
uzyskując z 
kolokwium 
zaliczeniowego 
między 71% a 
80% punktów. 

Identyfikuje 
najważniejsze 
instytucje 
państwowego 
systemu 
politycznego wraz 
z ich relacjami 
politycznymi i 
prawnymi w 
stopniu 
pogłębionym 
uzyskując z 
kolokwium 
zaliczeniowego 
między 81% a 
90% punktów. 

Identyfikuje 
najważniejsze 
instytucje 
państwowego 
systemu 
politycznego wraz z 
ich relacjami 
politycznymi i 
prawnymi w 
stopniu 
pogłębionym i 
zaawansowanym 
uzyskując z 
kolokwium 
zaliczeniowego 
między 91% a 
100% punktów. 

U_01 

Wyjaśnia relacje 
między organami 
władzy 
państwowej w 
systemach 
politycznych 
współczesnego 
świata w stopniu 
elementarnym 
uzyskując z 
kolokwium 
zaliczeniowego 
między 51% a 
60% punktów. 

Wyjaśnia relacje 
między organami 
władzy 
państwowej w 
systemach 
politycznych 
współczesnego 
świata w stopniu 
podstawowym 
uzyskując z 
kolokwium 
zaliczeniowego 
między 61% a 
70% punktów. 

Wyjaśnia relacje 
między organami 
władzy 
państwowej w 
systemach 
politycznych 
współczesnego 
świata w stopniu 
wystarczającym 
uzyskując z 
kolokwium 
zaliczeniowego 
między 71% a 
80% punktów. 

Wyjaśnia relacje 
między organami 
władzy 
państwowej w 
systemach 
politycznych 
współczesnego 
świata w stopniu 
pogłębionym 
uzyskując z 
kolokwium 
zaliczeniowego 
między 81% a 
90% punktów. 

Wyjaśnia relacje 
między organami 
władzy państwowej 
w systemach 
politycznych 
współczesnego 
świata w stopniu 
pogłębionym i 
zaawansowanym 
uzyskując z 
kolokwium 
zaliczeniowego 
między 91% a 
100% punktów. 

K_01 

Ma świadomość 
znaczenia wiedzy 
w rozwiązywaniu 
problemów 
poznawczych i 
praktycznych  

Ma świadomość 
znaczenia wiedzy 
w rozwiązywaniu 
problemów 
poznawczych i 
praktycznych  

Ma świadomość 
znaczenia wiedzy 
w rozwiązywaniu 
problemów 
poznawczych i 
praktycznych  

Ma świadomość 
znaczenia wiedzy 
w rozwiązywaniu 
problemów 
poznawczych i 
praktycznych  

Ma świadomość 
znaczenia wiedzy w 
rozwiązywaniu 
problemów 
poznawczych i 
praktycznych  

K_02 

Ocenia krytycznie 
wiedzę i 
umiejętności 
własne   

Ocenia krytycznie 
wiedzę i 
umiejętności 
własne   

Ocenia krytycznie 
wiedzę i 
umiejętności 
własne   

Ocenia krytycznie 
wiedzę i 
umiejętności 
własne   

Ocenia krytycznie 
wiedzę i 
umiejętności 
własne   

 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 
Literatura podstawowa: 

1. Knopek J., Europejskie systemy polityczne, Warszawa 2016. 
2. Sokół W., Żmigrodzki M. (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i 

Wschodniej, Lublin 2005. 
3. Żmigrodzki M., Dziemidok-Olszewska B. (red.), Współczesne systemy polityczne,  

Warszawa 2013. 
 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Antoszewski A., Herbut R. (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza 
porównawcza, Wrocław 2008. 

2. Bankowicz M., Demokracja: zasady, procedury, instytucje, Kraków 2006. 
3. Konopelko A., Wprowadzenie do teorii systemów politycznych, Białystok 2010. 
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4. Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych,  Warszawa 2007. 
5. Szmulik B. (red.), Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2012. 
6. Żebrowski W., Teoria współczesnych systemów politycznych, Olsztyn 2016. 

 
11. Macierz realizacji zajęć 
Symbol 
efektu 
uczenia się 

Odniesienie 
efektu do 
efektów zde-
finiowanych 
dla programu 

Cele 
zajęć 

Treści 
programowe 

Narzędzia 
dydaktyczne 

Sposoby 
oceny 

W_01 K_W02 C1, C2 W1-W15 N1, N2, N4 F1 
W_02 K_W04 C1, C2 W1-W15 N1, N2, N4 F1 
U_01 K_U04 C3  W1-W15 N1-N4 F1 
K_01 K_K01 C4 W1-W15 N1-N4 F1 
K_02 K_K02 C4 - - - 

 
 
12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Średnia liczba godzin 
na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  30 

Udział w ćwiczeniach  - 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach  - 

Udział w praktyce zawodowej  - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie   - 

Udział w konsultacjach  - 

Suma godzin kontaktowych 30 

Samodzielne studiowanie treści wykładów 10 

Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne 

 - 

Wykonanie projektu  - 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 10 

Suma godzin pracy własnej studenta 20 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 2 
Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 
praktyczne - 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne 

- 

 
 
13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 
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Odpowiedzialny za przedmiot:                                             Dyrektor Instytutu: 
 
 
Przemyśl, dnia  ………………… 


