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Kierunek studiów: Bezpieczeństwo Narodowe 

Przedmiot: Stosunki i systemy polityczne 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Liczba godzin  

w semestrze 

1 2 3 

I II III IV V VI 

Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e)* 
16w/16ćw      

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
12w/12ćw      

JĘZYK PROWADZENIA 

ZAJĘĆ 

Polski  

WYKŁADOWCA 

 

dr. hab. inż. Krzysztof Załęski, dr Grzegorz Balawajder 

FORMA ZAJĘĆ 

 

Wykład, ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu stosunków oraz systemów 
politycznych, w tym wskazanie charakterystycznych cech oraz elementów wyróżniających systemy 
polityczne wybranych państw, omówienie podstawowych zagadnień konstytucjonalizmu w Europie  
i na świecie, a także zapoznanie ze specyfiką systemów politycznych w państwach Europy 
Środkowowschodniej po okresie transformacji ustrojowej; ogólnie celem tego przedmiotu jest 
przygotowanie studentów do analizy procesów politycznych i zrozumienia roli organizacji i instytucji 
politycznych w życiu współczesnych społeczeństw, w szczególności pod kątem kształtowania  
i utrzymania bezpieczeństwa we współczesnym świecie. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji efektu 

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W03 P6S_WG Student zna i rozumie modele systemów 

politycznych oraz rozumie, analizuje i ocenia 

warunki funkcjonowania organów władzy 

państwowej na tle relacji  

międzynarodowych, w tym znaczenie 

organizacji międzynarodowych; 

Obserwacja i cena aktywności 

studentów na zajęciach; 

Końcowa ocena na podstawie testu; 

 

BN_W01 P6S_WG Student poszerza wiedzę z zakresu różnych 

obszarów bezpieczeństwa zgodnie z 

własnymi zainteresowaniami oraz 

programem studiów; 

Analiza materiałów źródłowych, 
omawianie literatury, studiowanie 
różnego rodzaju przypadków (case 
study);  
Test z całości zagadnień; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U05 P6S_UW  Student posiada umiejętność właściwego 
doboru źródeł wiedzy oraz analizowania 
zachowań podmiotów politycznych 
funkcjonujących w obrębie struktur 
międzynarodowych, państwowych  
i samorządowych w obszarze 
bezpieczenstwa 

Obserwacja i cena aktywności 

studentów na zajęciach; 

Ocena projektów (prac pisemnych)  

o ile są wymagane 

Końcowa ocena na podstawie testu; 

BN_U08 

BN_U10 

P6S_UW 

P6S_UW 

Student potrafi analizować oraz 

interpretować wybrane decyzje oraz 

działania władzy państwowej  

i samorządowej oraz instytucji 

międzynarodowych; 

Analiza materiałów źródłowych, 

omawianie różnego rodzaju 

przypadków (case study); 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN_K01 
 

P6S KK  Student ma świadomość poziomu swojej 

wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę 

Dyskusja, analiza materiałów 

źródłowych, omawianie różnego 



ciągłego dokształcania się zawodowego, 

wyznacza ścieżkę własnego rozwoju, 

doskonalenia umiejętności oraz kompetencji; 

 

rodzaju przypadków (case study); 

BN_K05 P6S KR  Student docenia znaczenie wartości 

demokratycznych oraz ma świadomość 

konieczności aktywności obywatelskiej  

w kształtowaniu demokracji; 

Dyskusja, analiza materiałów 

źródłowych, omawianie różnego 

rodzaju przypadków (case study); 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

 

Stacjonarne 

udział w wykładach = 16 

udział w ćwiczeniach = 16 

przygotowanie do ćwiczeń = 10 

przygotowanie do wykładu = 9,5 

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 19,5 

realizacja zadań projektowych =  

e-learning =  

zaliczenie/egzamin = 3 

inne  (konsultacje) = 4 

RAZEM: 78 

Liczba punktów  ECTS: 3 

w tym w ramach zajęć praktycznych:  

Niestacjonarne 

udział w wykładach = 12 

udział w ćwiczeniach = 12 

przygotowanie do ćwiczeń = 12 

przygotowanie do wykładu = 11,5 

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 23,5 

realizacja zadań projektowych =  

e-learning =  

zaliczenie/egzamin = 3 

inne  (konsultacje) = 4 

RAZEM: 78 

Liczba punktów  ECTS:3 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

1. Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu wiedzy o społeczeństwie, w tym podstaw historii 
najnowszej 

2. Posiadanie elementarnych umiejętności analizowania zjawisk i procesów politycznych 
zachodzących w ramach poszczególnych państw oraz w środowisku międzynarodowym  

3. Posiadanie kompetencji w zakresie wykorzystania wiedzy teoretycznej do analizowania konkretnych 
zjawisk w wymiarze krajowym i międzynarodowym 

TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

Wykład: 
1.  System polityczny, istota, elementy, klasyfikacje. Relacje miedzy poszczególnymi elementami i 

segmentami systemu społecznego.   

2.  Demokratyczne i niedemokratyczne systemy polityczne w Europie i na świecie.  

3.  Specyfika systemów politycznych. System prezydencki, mieszany (semiprezydencki), kanclerski i 
parlamentarno– gabinetowy.   

4.  Systemy polityczne w Europie środkowo-wschodniej, tradycja, tendencje i kierunki zmian.   

5.  Systemy i zachowania wyborcze. Miejsce i rola partii we współczesnych systemach politycznych.  

6.  Polska, system polityczny, rola i znaczenie partii politycznych w systemie politycznym i 
funkcjonowaniu organów państwa. 

7.  Systemy polityczne wybranych państw ( charakterystyka, funkcjonowanie, rola instytucji w państwie).  

 

Ćwiczenia 

1. Pojęcie systemu politycznego. Rodzaje systemów politycznych. 

2. Struktura i elementy systemów politycznych.   

3. Instytucje systemów politycznych.   

4. Funkcje systemów politycznych.  

5. Systemy wyborcze.  

6. Zachowania wyborcze obywateli.  

7. Konstytucja i jej znaczenie dla systemu politycznego.  

8. Kontrola konstytucyjności prawa.  

9. Komunikowanie w obrębie systemu politycznego.  

10. System polityczny a otoczenie międzynarodowe.  



11. Współczesne systemy polityczne i ich specyfika. 

 

Treści realizowane w formie e-learning:  Nie przewiduje się 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

1. Załęski K. Systemy Polityczne. Teoria i praktyka, wyd. Dęblin 2013. 
2. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne współczesnych państw. Warszawa 2008. 
 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

1. A. Siaroff, Comparing Political Regimes: A Thematic Introduction to Comparative Politics, 3rd ed., 
Toronto 2013. 

2. Chamaj M, Marszałek-Kawa J., Sokół W., Encyklopedia wiedzy politycznej, Toruń, A. Marszałek, 
2005. 

3. Wojtaszczyk A. K., Systemy polityczne wybranych państw, wyd. Warszawa DW Elipsa, 2004. 
4. Gulczyński M., Panorama systemów politycznych świata, Warszawa, wyd. sejmowe, 2004. 
5. Zieliński E., Bokszczanin I., Rządy w państwach Europy. Warszawa 2003. 
6. J. Colomer (ed.), Political Institutions in Europe, London-New York 2002. 
7. Inna dostępna literatura z zakresu systemów politycznych, źródła publicystyczne i internatowe 

publikowane na stronie Sejmu oraz MSZ, http://www.psz.pl/strefa-wiedzy 
8.  Konstytucje państw świata - zbiory biblioteki sejmowej (on-line) 

http://biblioteka.sejm.gov.pl/konstytucje_swiata/#s 
 

METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

Wykład, ćwiczenia, dyskusja, analiza przypadków (case of studies), analiza dokumentów i materiałów 
źródłowych;  
W formie e-learning: nie przewiduje się  

POMOCE NAUKOWE Środki audiowizualne, dostęp do sieci  

PROJEKT  Cel projektu: nie przewiduje się 

Temat projektu: 

Forma projektu: 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Wykład: Zaliczenie, pisemnie w formie testu (test wielokrotnego wyboru)  
 20 pytań (dwa - trzy  pytania do każdego tematu) 
  za każde pytanie student może uzyskać 1 punkt. 
  maksymalna liczba punktów: 20  
  minimalna liczba punktów potrzebna, aby uzyskać ocenę pozytywną: 14 pkt. (16 pkt – ocena dobry, 

18 pkt. – ocena bardzo dobry) 
 czas trwania kolokwium: do 90 min. (bez przerwy) 
Ćwiczenia: Zaliczenie, pisemnie w formie testu  
 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium, pro- projekt, e- e-learning 

 

http://www.psz.pl/strefa-wiedzy
http://biblioteka.sejm.gov.pl/konstytucje_swiata/#s

