
 

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 Stosunki transgraniczne w teoriach stosunków 
międzynarodowych 

7. Kod zajęć ST.F.3 

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 3 ECTS 

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  
C 1 – student nabywa wiedzę z zakresu teorii stosunków międzynarodowych ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki stosunków transgranicznych  
 
C 2 – student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu teorii stosunków międzynarodowych do 
analizy problematyki stosunków transgranicznych   
 
C 3 – student nabywa świadomość znaczenie twierdzeń teoretycznych dla projektowania 
rozwiązań problemów stosunków transgranicznych  



 

4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. 
 

Brak 
 
 
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 Student zna podejścia badawcze w stosunkach 
międzynarodowychwraz z ich podstawami metodologicznymi  K_W02 

W_02 Student zna teorie stosunków międzynarodowych ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki stosunków transgranicznych K_W01, K_W08 

U_01 
Student posługuje się kategoriami analitycznymi teorii stosunków 
międzynarodowych w opisie i wyjaśnianiu stosunków 
transgranicznych   

K_U01, K_U02  

U_02 
Student projektuje rozwiązania problemów w stosunkach 
transgranicznych przy zastosowaniu wybranych teorii stosunków 
międzynarodowych  

K_U01, K_U02 

K_01 Student jest świadomy wagi twierdzeń teoretycznych dla 
rozwiązywania problemów stosunków transgranicznych  K_K02 

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

Wykład 

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 
godzin 

W1 Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych 2 

W2 Debaty teoretyczne w stosunkach międzynarodowych – zarys głównych 
problemów  

2 

W3 Realizm a stosunki transgraniczne  2 
W4 Współpraca regionalna i transgraniczna w ujęciu liberalizmu 2 
W5 Ujęcia klasyczne wobec metodologicznych wyzwań behawioralizmu 2 
W6 Neorealizm i neoliberalizm wobec stosunków transgranicznych  4 
W7 Międzynarodowa ekonomia polityczna a stosunki transgraniczne   2 
W8 Problemy transgraniczne w szkole angielskiej  2 
W9 Konstruktywizm a stosunki transgraniczne 2 
W10 Podejście transnarodowe w stosunkach międzynarodowych  2 
W11 Stosunki transgraniczne a teorie bezpieczeństwa  2 
W12 Transgraniczność w teoriach integracji europejskiej  6 

 Razem  30 
 

  



 

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 

(dyskusja 
dydaktyc

zna) 

U_02   X    
X 

(dyskusja 
dydaktyc

zna) 

K_01       
X 

(dyskusja 
dydaktyc

zna) 
 
8. Narzędzia dydaktyczne 
Symbol Forma zajęć  
N1 (Metody podające – wykład informacyjny) W1-W12 
N2 (Metody poddające – objaśnienie lub wyjaśnienie) W1-W12 
N3 (Metody problemowe – wykład problemowy) W1-W12 
N4 (Metody problemowe – wykład konwersatoryjny) W1-W12 
N5 (Metody problemowe – aktywizujące – dyskusja 
dydaktyczna) 

W3-W12 

 
9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się  

 
9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 
F1 Egzamin pisemny  
F2 Dyskusja dydaktyczna  

 
Ocena podsumowująca 

P1 Egzamin pisemny (F1) 
 
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;  

Zna podejścia 
badawcze 
stosunków 
międzynarodowyc
h wraz z ich 
podstawami 
metodologicznymi 

Zna podejścia 
badawcze 
stosunków 
międzynarodowyc
h wraz z ich 
podstawami 
metodologicznymi 

Zna podejścia 
badawcze 
stosunków 
międzynarodowyc
h wraz z ich 
podstawami 
metodologicznymi 

Zna podejścia 
badawcze 
stosunków 
międzynarodowyc
h wraz z ich 
podstawami 
metodologicznymi 

Zna podejścia 
badawcze 
stosunków 
międzynarodowych 
wraz z ich 
podstawami 
metodologicznymi 



 

w stopniu 
podstawowym;  
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

w stopniu 
podstawowym; 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

w stopniu średnim; 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

w stopniu 
zaawansowanym; 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

w stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

W_02 
 

Zna teorie 
stosunków 
międzynarodowyc
h ze szczególnym 
uwzględnieniem 
problematyki 
stosunków 
transgranicznych 
w stopniu 
podstawowym;  
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Zna teorie 
stosunków 
międzynarodowyc
h ze szczególnym 
uwzględnieniem 
problematyki 
stosunków 
transgranicznych 
w stopniu 
podstawowym; 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Zna teorie 
stosunków 
międzynarodowyc
h ze szczególnym 
uwzględnieniem 
problematyki 
stosunków 
transgranicznych 
w stopniu średnim; 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Zna teorie 
stosunków 
międzynarodowyc
h ze szczególnym 
uwzględnieniem 
problematyki 
stosunków 
transgranicznych 
w stopniu 
zaawansowanym; 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Zna teorie 
stosunków 
międzynarodowych 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
problematyki 
stosunków 
transgranicznych w 
stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_01; 
 

Posługuje się 
kategoriami 
analitycznymi 
teorii stosunków 
międzynarodowyc
h w opisie i 
wyjaśnianiu 
stosunków 
transgranicznych 
w stopniu 
podstawowym; 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Posługuje się 
kategoriami 
analitycznymi 
teorii stosunków 
międzynarodowyc
h w opisie i 
wyjaśnianiu 
stosunków 
transgranicznych 
w stopniu 
podstawowym; 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Posługuje się 
kategoriami 
analitycznymi 
teorii stosunków 
międzynarodowyc
h w opisie i 
wyjaśnianiu 
stosunków 
transgranicznych 
w stopniu średnim; 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Posługuje się 
kategoriami 
analitycznymi 
teorii stosunków 
międzynarodowyc
h w opisie i 
wyjaśnianiu 
stosunków 
transgranicznych 
w stopniu 
zaawansowanym; 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Posługuje się 
kategoriami 
analitycznymi teorii 
stosunków 
międzynarodowych 
w opisie i 
wyjaśnianiu 
stosunków 
transgranicznych w 
stopniu bardzo 
zaawansowanym; 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_02 
 

Projektuje 
rozwiązania 
problemów w 
stosunkach 
transgranicznych 
przy zastosowaniu 
wybranych teorii 
stosunków 
międzynarodowyc
h w stopniu 
podstawowym; 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt 

Projektuje 
rozwiązania 
problemów w 
stosunkach 
transgranicznych 
przy zastosowaniu 
wybranych teorii 
stosunków 
międzynarodowyc
h w stopniu 
podstawowym; 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Projektuje 
rozwiązania 
problemów w 
stosunkach 
transgranicznych 
przy zastosowaniu 
wybranych teorii 
stosunków 
międzynarodowyc
h w stopniu 
średnim; 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Projektuje 
rozwiązania 
problemów w 
stosunkach 
transgranicznych 
przy zastosowaniu 
wybranych teorii 
stosunków 
międzynarodowyc
h w stopniu 
zaawansowanym; 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Projektuje 
rozwiązania 
problemów w 
stosunkach 
transgranicznych 
przy zastosowaniu 
wybranych teorii 
stosunków 
międzynarodowych 
w stopniu bardzo 
zaawansowanym; 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

K_01; 
 
 

Jest świadomy 
wagi twierdzeń 
teoretycznych dla 
rozwiązywania 
problemów 
stosunków 
transgranicznych 

Jest świadomy 
wagi twierdzeń 
teoretycznych dla 
rozwiązywania 
problemów 
stosunków 
transgranicznych  

Jest świadomy 
wagi twierdzeń 
teoretycznych dla 
rozwiązywania 
problemów 
stosunków 
transgranicznych  

Jest świadomy 
wagi twierdzeń 
teoretycznych dla 
rozwiązywania 
problemów 
stosunków 
transgranicznych  

Jest świadomy wagi 
twierdzeń 
teoretycznych dla 
rozwiązywania 
problemów 
stosunków 
transgranicznych  

 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 
Literatura podstawowa:  
1. Czaputowicz, J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.  



 

2. Jackson, R, Sørensen, G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i 
kierunki badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.  

3. Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, R. Zięba, S. 
Bieleń, J. Zając (red), Wydawnictwo WDiNP, Warszawa 2015.  

 
Literatura uzupełniająca:  
1. Buzan B., Systemy międzynarodowe w historii świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2011.  
2. Cziomer E., Zyblikiewicz L., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.  
3. Kukułka, J., Teoria stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 

Warszawa 2000. 
4. Łoś-Nowak, T., Stosunki Międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000. 
5. Pietraś, Z.J., Podstawy teorii stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, 

Lublin 1986. 
6. Wawrzusiszyn A., Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Difin, 

Warszawa 2012.  
7. Wendt A., Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe 

Scholar, Warszawa, 2008. 
 

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 W1-12 N1, N2  F1 
W_02 K_W01, 

K_W08 
C1 W1-12 N1, N2  F1 

U_01 K_U01, 
K_U02  

C2 W3-12 N3, N4, N5 F1 

U_02 K_U01, 
K_U02 

C2 W3-12 N3, N4, N5 F1 

K_01 K_K02 C3 W3-12 N3 F2 
 
 
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 zaliczeniu  - 

Udział w konsultacjach  - 

Suma godzin kontaktowych 30 

Samodzielne studiowanie treści wykładów 20 
Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne   - 

Wykonanie projektu - 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 25 

Suma godzin pracy własnej studenta 45 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 

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

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne   - 

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


