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

1. Jednostka prowadząca kierunek 
studiów Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii 

2. Nazwa kierunku studiów Stosunki transgraniczne 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia II stopnia 
6. Nazwa zajęć Polsko-litewska współpraca transgraniczna 

7. Kod zajęć ST.F.11 

8. Poziom/kategoria zajęć zajęcia kierunkowe do wyboru 

9. Status zajęć fakultatywne 

10. Usytuowanie zajęć w 
harmonogramie realizacji zajęć semestr III 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 3 

13. Koordynator zajęć dr Małgorzata Kuźbida 

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 
C 1 - student nabywa wiedzę z zakresu transgranicznej współpracy polsko-litewskiej oraz 
rozumie ich historyczne, polityczno-prawne i społeczne determinanty  
C 2 - student potrafi syntetyzować i twórczo interpretować informacje dotyczące 
transgranicznej współpracy polsko-litewskiej, a także rozpoznawać zagrożenia dla niej 
C 3 - student nabywa umiejętności samodzielnego poszerzania wiedzy oraz twórczego 
rozwiązywania problemów 
 
4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. 
 
Zaliczenie przedmiotów „Kultura i języki sąsiadów”, „Stosunki i współpraca transgraniczna po 1945 
roku”.  
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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 

Dysponuje pogłębioną wiedzą na temat historycznych, 
społecznych, kulturowych, ekonomicznych oraz prawno-
politycznych determinantów polsko-litewskiej współpracy 
transgranicznej 

K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_W08 

W_02 
Posiada szeroką wiedzę na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego związanych ze stosunkami transgranicznymi, 
zwłaszcza na pograniczu polsko-litewskim  

 
K_W10 

U_01 
Potrafi analizować, syntetyzować i twórczo interpretować 
informacje na temat polsko-litewskiej współpracy transgranicznej 
stosując metody i techniki nauk społecznych 

K_U02 
 

U_02 
Potrafi powiązać zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego z 
odpowiednimi metodami i instytucjami w Polsce i na Litwie 
służącymi ich przeciwdziałaniu 

K_U05 

K_01 
Jest krytyczny wobec zakresu swojej wiedzy, dobrze rozumie 
konieczność poszukiwania nowych metod pracy w złożonej i 
dynamicznej sferze stosunków transgranicznych 

K_K02 
K_K05 

 
6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  
(W- wykład, K- konwersatorium, P- projekt, C-ćwiczenia) 
 

Ćwiczenia 

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 
godzin 

K1 Granica polsko-litewska, uwarunkowania fizyczne i kulturowe 2 
K2 Przygraniczne (regionalne) struktury administracyjne Polski i Litwy 2 

K3 
Historyczne uwarunkowania granicy polsko-litewskiej oraz elementy 
historii Polski i Litwy 

2 

K4 
Specyfika etniczna, religijna i demograficzna polsko-litewskiego obszaru 
przygranicznego oraz jego ponadgraniczna tożsamość 

2 

K5 
 

Współpraca transgraniczna Polski i Litwy od litewskiej deklaracji 
niepodległości z 1990 roku 

2 
 

K6 
Podstawy prawne polsko-litewskiej współpracy transgranicznej 4 

K7 Instytucjonalne formy polsko-litewskiej współpracy transgranicznej  4 

K8 
Przesmyk Suwalski i geopolityczne zagrożenia ze strony Federacji 
Rosyjskiej dla Polski i Litwy jako państw członkowskich NATO 

6 

K9 
Współpraca transgraniczna Polski i Litwy w obszarze bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

4 

K10 Współpraca gospodarcza polsko-litewska 2 
 Razem  30 
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7. Metody weryfikacji efektów uczenia się/w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 
 

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   X (ocena 
aktywności) 

U_02    X   X (ocena 
aktywności) 

K_01    X   X (ocena 
aktywności) 

 
8. Narzędzia dydaktyczne 
Symbol Forma zajęć  
N1 - Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie K1-K10 
N2 – Metody problemowe – wykład konwersatoryjny K1-K10 
N3 – Metody problemowe – dyskusja dydaktyczna (wielokrotna)  K1-K10 
N4 – Metody praktyczne – metoda tekstu przewodniego K1-K10 
N5 – metoda praktyczna – metoda projektu K1-K10 
 
 
9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

 
9.1. Sposoby oceny 

 
F1 Kolokwium 
F2 Projekt 
F3 Ocena aktywności  

 
Ocena podsumowująca 

P1 zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej zwykłej 
(F1+F2+F3) 

 
 
 

9.2. Kryteria oceny 
 

Sy
m

 
sy

m
bo

l 
ef

ek
tu

 
uc

ze
ni

a 
si

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

W_01 

Dysponuje bardzo 
minimalną wiedzą 
na temat 
historycznych, 
społecznych, 
kulturowych, 
ekonomicznych 
oraz prawno-

Dysponuje 
minimalną wiedzą 
na temat 
historycznych, 
społecznych, 
kulturowych, 
ekonomicznych 
oraz prawno-

Dysponuje średnią 
wiedzą na temat 
historycznych, 
społecznych, 
kulturowych, 
ekonomicznych 
oraz prawno-
politycznych 

Dysponuje 
zaawansowaną 
wiedzą na temat 
historycznych, 
społecznych, 
kulturowych, 
ekonomicznych 
oraz prawno-

Dysponuje bardzo 
zaawansowaną 
wiedzą na temat 
historycznych, 
społecznych, 
kulturowych, 
ekonomicznych 
oraz prawno-
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politycznych 
determinantów 
polsko-litewskiej 
współpracy 
transgranicznej 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

politycznych 
determinantów 
polsko-litewskiej 
współpracy 
transgranicznej 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

determinantów 
polsko-litewskiej 
współpracy 
transgranicznej 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

politycznych 
determinantów 
polsko-litewskiej 
współpracy 
transgranicznej 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

politycznych 
determinantów 
polsko-litewskiej 
współpracy 
transgranicznej 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

W_02 
 

Posiada bardzo 
małą wiedzę na 
temat zagrożeń dla 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego 
związanych ze 
stosunkami 
transgranicznymi, 
zwłaszcza na 
pograniczu polsko-
litewskim 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Posiada małą 
wiedzę na temat 
zagrożeń dla 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego 
związanych ze 
stosunkami 
transgranicznymi, 
zwłaszcza na 
pograniczu polsko-
litewskim 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Posiada znaczną 
wiedzę na temat 
zagrożeń dla 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego 
związanych ze 
stosunkami 
transgranicznymi, 
zwłaszcza na 
pograniczu polsko-
litewskim 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Posiada dużą 
wiedzę na temat 
zagrożeń dla 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego 
związanych ze 
stosunkami 
transgranicznymi, 
zwłaszcza na 
pograniczu polsko-
litewskim 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Posiada bardzo 
dużą wiedzę na 
temat zagrożeń dla 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego 
związanych ze 
stosunkami 
transgranicznymi, 
zwłaszcza na 
pograniczu polsko-
litewskim 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_01 

Potrafi w bardzo 
niewielkim stopniu 
analizować, 
syntetyzować i 
twórczo 
interpretować 
informacje na 
temat polsko-
litewskiej 
współpracy 
transgranicznej 
stosując metody i 
techniki nauk 
społecznych 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Potrafi w 
niewielkim stopniu 
analizować, 
syntetyzować i 
twórczo 
interpretować 
informacje na 
temat polsko-
litewskiej 
współpracy 
transgranicznej 
stosując metody i 
techniki nauk 
społecznych 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 
 

Potrafi w średnim 
stopniu 
analizować, 
syntetyzować i 
twórczo 
interpretować 
informacje na 
temat polsko-
litewskiej 
współpracy 
transgranicznej 
stosując metody i 
techniki nauk 
społecznych 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Potrafi w dużym 
stopniu 
analizować, 
syntetyzować i 
twórczo 
interpretować 
informacje na 
temat polsko-
litewskiej 
współpracy 
transgranicznej 
stosując metody i 
techniki nauk 
społecznych 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Potrafi w bardzo 
dużym stopniu 
analizować, 
syntetyzować i 
twórczo 
interpretować 
informacje na temat 
polsko-litewskiej 
współpracy 
transgranicznej 
stosując metody i 
techniki nauk 
społecznych 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_02 
 

Potrafi w bardzo 
niewielkim 
zakresie powiązać 
zagrożenia dla 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego z 
odpowiednimi 
metodami i 
instytucjami w 
Polsce i na Litwie 
służącymi ich 
przeciwdziałaniu 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Potrafi w 
niewielkim 
zakresie powiązać 
zagrożenia dla 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego z 
odpowiednimi 
metodami i 
instytucjami w 
Polsce i na Litwie 
służącymi ich 
przeciwdziałaniu 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 
 

Potrafi w 
znacznym zakresie 
powiązać 
zagrożenia dla 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego z 
odpowiednimi 
metodami i 
instytucjami w 
Polsce i na Litwie 
służącymi ich 
przeciwdziałaniu 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Potrafi w dużym 
zakresie powiązać 
zagrożenia dla 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego z 
odpowiednimi 
metodami i 
instytucjami w 
Polsce i na Litwie 
służącymi ich 
przeciwdziałaniu 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Potrafi w bardzo 
dużym zakresie 
powiązać 
zagrożenia dla 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego z 
odpowiednimi 
metodami i 
instytucjami w 
Polsce i na Litwie 
służącymi ich 
przeciwdziałaniu 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

K_01 
 

Jest krytyczny 
wobec zakresu 
swojej wiedzy 
 

Jest krytyczny 
wobec zakresu 
swojej wiedzy 

Jest krytyczny 
wobec zakresu 
swojej wiedzy, 
dobrze rozumie 

Jest krytyczny 
wobec zakresu 
swojej wiedzy, 
dobrze rozumie 

Jest krytyczny 
wobec zakresu 
swojej wiedzy, 
dobrze rozumie 
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konieczność 
poszukiwania 
nowych metod 
pracy w złożonej i 
dynamicznej 
sferze stosunków 
transgranicznych 

konieczność 
poszukiwania 
nowych metod 
pracy w złożonej i 
dynamicznej 
sferze stosunków 
transgranicznych 

konieczność 
poszukiwania 
nowych metod 
pracy w złożonej i 
dynamicznej sferze 
stosunków 
transgranicznych 

 
 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 
Literatura podstawowa:  
1. Mitkiewicz L., Litwa i Polska. Stosunki wzajemne do roku 1939, Toruń 2018. 
2. Sąsiedztwa III RP Lenkija Litwa Polska Lietuva. Zagadnienia społeczne, Dębicki M., 

Makaro J., Wrocław 2012.  
3. Stosunki polsko-litewskie. Wczoraj i dziś. Historia, kultura, polityka, Roman W.K.(red.), 

Marszałek-Kawa J. (red), Toruń 2009.  
 
Literatura uzupełniająca:  
1. Bartosiak J., Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju, Warszawa 2018. 
2. Kisielewski A., Przesmyk suwalski. Rosja kontra NATO, Warszawa 2017. 
3. Kowalczewski J., Znaczenie polityczno-militarne Przesmyku Suwalskiego, PRZEGLĄD 

GEOPOLITYCZNY 2018, nr 25, s. 104-115. 
 

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_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W06 
K_W08 

C1 K1-K10 N1, N2, N3, 
N4, N5 

F1, F2 

W_02  
K_W10 

C1 K1-K10 N1, N2, N3, 
N4, N5 

F1, F2 

U_01 K_U02 
 

C2 K1-K10 N1, N2, N3, 
N4, N5 

F2, F3 

U_02 K_U05 C2 K1-K10 N1, N2, N3, 
N4, N5 

F2, F3 

K_01 K_K02 
K_K05 

C3 - - - 

 
 
 
 



 6 

12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Średnia liczba godzin 
na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach   - 

Udział w ćwiczeniach  - 
Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach 30 
Udział w praktyce zawodowej - 
Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie   - 

Udział w konsultacjach  - 

Suma godzin kontaktowych 30 

Samodzielne studiowanie treści wykładów  - 
Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne  15 

Wykonanie projektu  10 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 20 

Suma godzin pracy własnej studenta 45 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 3 
Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 
praktyczne  55 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne  2,5 

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


