
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA W XX- XXI W. 

Nazwa w języku angielskim:   POLISH FOREIGN POLICY IN XX - XXI CENTURY 

Język wykładowy:   POLSKI 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   HISTORIA 

Jednostka realizująca:   INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   FAKULTATYWNY 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  DRUGIEGO STOPNIA 

Rok studiów:   1 

Semestr:  2 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Dr hab. Jarosław Cabaj 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:   Dr hab. Jarosław Cabaj 

Założenia i cele przedmiotu 

Zapoznanie z założeniami, celami i konkretnymi 

działaniami w dziedzinie polityki zagranicznej pro-

wadzonej przez polskie władze państwowe w XX i 

na początkach XXI wieku 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Posiada pogłębioną, rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu historii pol-

skiej polityki zagranicznej w XX i XXI wieku. 
K_W01 

W_02 
Wykazuje znajomość historii porównawczej Europy z uwzględnieniem roli Polski 

w Europie. 
K_W06 

W_03 
Rozumie powiązania historii integracji europejskiej z aktualnymi problemami 

społecznymi, gospodarczymi i politycznymi Polski 
K_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi scharakteryzować i ocenić wzajemne relacje różnych kierunków badań 

historycznych takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, re-

gionu, rodziny, gender history itp. 

K_U02 

U_02 

Systematyzuje informacje dotyczące nauk historycznych i pokrewnych, w szcze-

gólności związane z polityką zagraniczną, wykorzystując bibliografie, pomoce 

archiwalne i bazy danych, itp. 

K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych 

i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, 

ogólno-humanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych 

K_K05 

K_02 
Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo histo-

ryczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy. 
K_K06 

Forma i typy zajęć:  WYKŁAD 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość najnowszej historii Polski i świata oraz integracji europejskiej. 

Treści modułu kształcenia: 



1. Sprawa polska w latach I wojny światowej (1g.).  

2. Tworzenie centralnego ośrodka władzy i kształtowanie granic II Rzeczypospolitej (2g.). 

3. Organizacja polskiego aparatu dyplomatycznego w latach 1918-1939 (2 godz.) 

4. Kontakty gospodarcze, kulturalne i wojskowe Polski z zagranicą (2 godz.). 

5. Polityka zagraniczna w latach 1926-1935 (2 godz.) 

6. Polityka zagraniczna w przededniu wybuchu II wojny światowej. (2 godz.) 

7. Działalność władz polskich na obczyźnie 1939-1941(2g). 

8. Stosunki polsko-radzieckie w latach 1941-1943 (1godz.). 

9. Polityka zagraniczna władz komunistycznych w latach 1944-1948 (1godz.) 

10. Polska w strefie dominacji radzieckiej: 

A. w latach 1948-1956 Powstanie RWPG i Układu Warszawskiego. (2 godz.) 

B. w latach 1956-1970. Udział  wojsk polskich w inwazji na Czechosłowację. Układ polsko-niemiecki z 

1970 r. (2 godz.) 

C. w latach 1970-1989 (2 godz.) 

11. Polska polityka zagraniczna po roku 1989. Zacieśnienie kontaktów z Zachodem. Rozpad bloku komu-

nistycznego. (2 godz.) 

12. Działalność Polski w WTO, OECD i ONZ (2 godz.) 

13. Polska w strukturach NATO (2 godz.) 

14. Miejsce Polski w Unii Europejskiej. Udział w strukturach Unii Europejskiej. Polska prezydencja w Unii 

Europejskiej (2 godz.) 

15. Polska polityka wschodnia. Stosunki z Rosją, Białorusią i Ukrainą (1 godz.) 

Literatura podstawowa: 

Historia dyplomacji polskiej, T. 6, 1944/1945-1989 , red. W. Materski, W Michowicz, Warszawa 2010. 

Literatura dodatkowa: 

Kamiński M.K., Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 1998. 

Krasuski J., Stosunki polsko-niemieckie 1919-1939, Poznań 1975.  

Kupiecki R., Szczepanik K., Polityka zagraniczna Polski 1918-1994, Warszawa 1995.  

Szczepanik K., Dyplomacja Polski 1918-2005. Struktury organizacyjne, Warszawa 2005. 

Wieczorkiewicz P., Historia polityczna Polski 1935-1945, Warszawa 2005. 

Włodarkiewicz W., Przed 17 września 1939 roku. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach pol-

skich naczelnych  władz wojskowych 1921-1939, Warszawa 2002. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych weryfikowane są poprzez obecność na zajęciach. Efekty kształcenia z 

zakresu wiedzy oraz umiejętności weryfikowane są w trakcie ustnego zaliczenia końcowego. 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach  oraz ocena pozytywna z zaliczenia ustnego (odpowiedź na 5 loso-

wo wybranych pytań).  

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 20 

Przygotowanie do zaliczenia 50 

Sumaryczne obciążenie studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 


