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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

 
Dezintegracja w stosunkach międzynarodowych. Skutki polityczne i gospodarcze 

Kierunek studiów 
 

-------------------- 
Data rozpoczęcia studiów 
 

luty 2023 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2022/2023 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

online 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 
 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

 
Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 

Dr Joanna Rosłon-Żmuda 
Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 Dr joanna Rosłon-Żmuda 

 
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 0 20 50 

Cel przedmiotu 
 

Celem jest zapoznanie studentów  z procesami postępującej dezintegracji  w środowisku 
międzynarodowym, czynnikami wywołującymi ten proces, jak również omówienie przykładów 
dezintegrujących  się regionów  i panstw. 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

K_W03  ma wiedzę na temat 
historycznych, ekonomicznych, 
społecznych i kulturowych 
przyczyn dezintegracji 

K_W014   Zna i rozumie 
mechanizmy przyczyniające się 
do procesu dezintegracj 

 

 
K_W03, K_W014 Wiedza 
 Prezentacja projektu 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

K_U10 dostrzega relacje 
pomiędzy dezintegracją a 
zjawiskami i procesami 
ekonomicznymi, społecznymi i 
kulturowymi 

K_U12 – potrafi wykorzystać 
zdobyta wiedzę teoretyczną do 
analizowania konkretnych 
procesów dezintegracyjnych, 
rozpoznaje motywy 
podejmowanych działań 
dezintegracyjnych, potrafi 
właściwie ocenić przyczyny i 
przebieg wydarzeń w 
rzeczywistości 

 

 
K_U10, K_U12 Umiejetności 
 
Przygotowanie projektu 
 
 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 

K_K06 uznaje i szanuje różnice 
punktów widzenia, 
determinowane 
odmiennym  podłożem 
politycznym, kulturowym i 

 
K_K06 Kompetencje 
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zastosowania społeczno-ekonomicznym 
 

Treści przedmiotu 
 

 
Przybliżenie zjawiska dezintegracji 

Omówienie przyczyn i skutków dezintegracji 

Rola nacjonalizmów, ruchów separatystycznych, różnic religijnych i konfliktów zbrojnych w dezintegracji

Rozpad świata dwubiegunowego jako przykład dezintegracji systemu politycznego 

Brexit i dezintegracja UE 

Rozpad państw federalnych. Przykład Jugosławii, ZSRR 

Dążenia separatystyczne w Hiszpanii i Belgi 

 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 

 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Obecności 75% 

 Prezentacja 
Wyczerpujące 
omówienie 
przedstawianego 
zagadnienia, 

 poprawność 
merytoryczna i 
atrakcyjny sposób 
prezentacji. 

 

60% obecności 
prezentacja 

 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 

 A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania 
egzaminu): 

A.1. wykorzystywana podczas zajęć 

1. Mikucka-Wójtowicz D. , Kopeć R.( red.), Kwestie 
narodowościowe w świetle procesów integracyjnych w Europie, 
Kraków 2009. 

2. Biernacka M., Hiszpania Wielokulturowa. Problemy z 
odmiennością, Wydawnictwo naukowe Scholar , Warszawa 2012 

3. M. Widy-Behiesse (red.),  Islam w Europie. Bogactwo 
różnorodności czy źródło konfliktów , Wydawnictwo akademickie 
Dialog, Warszawa 2012. 

4. Nacjonalizm. Historyczne i współczesne oblicze, (red.), J. 
Malczewski, M. Kaliński, P. Eckhardt, Kraków 2012 

 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 

 

 
 

Adresy eZasobów 
  

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

Przyczyny konfliktu na Bałkanach w latach 1990,  Wielonarodowość Bosni i Hercegowiny jasko 
czynnik dezintegracyjny, Ruchy separatystyczne   w Szkocji, Irlandii, Przyczyny konfliktów 
etnicznych i nacjonalizmów, Przyczyny i skutki  rozpadu ZSRR. 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


