
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Układ sił we współczesnym świecie 

Nazwa w języku angielskim:   The balance of power in the modern world 

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, 2 

Semestr:  2, 3 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  DR HAB. ROBERT PIĘTEK 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: DR HAB. ROBERT PIĘTEK 

 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem zajęć jest ukazanie układu sił we współczesnym świecie 

związanych z procesami globalizacji i regionalizacji jako 

tendencji rozwojowych w stosunkach międzynarodowych. 

Przedstawienie ich znaczenia i istoty w kształtującym się 

pozimnowojennym porządku międzynarodowym 

(ekonomicznym, politycznym i społecznym/ globalnym) 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Posiada pogłębioną, rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu historii powszechnej 

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 

W_04 

Rozumie powiązania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych z innymi naukami i 

obszarami nauk. Rozumie zastosowania metod i narzędzi innych dyscyplin naukowych w 

pracy historyka. 

K_W15 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę oraz doskonali umiejętności badawcze w sposób 

uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, 

klasyfikowania i analizowania informacji. 

K_U01 

U_02 

Potrafi scharakteryzować i ocenić wzajemne relacje różnych kierunków badań 

historycznych takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, regionu, 

rodziny, gender history itp. 

K_U02 

U_03 

Systematyzuje informacje dotyczące nauk historycznych i pokrewnych, w szczególności 

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 historyczne i 

kulturowe Polski, swojego regionu i Europy. 
K_K06 

Forma i typy zajęć:  Ćwiczenia 30 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Znajomość najnowszej historii Polski i świata oraz integracji europejskiej. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Wykład wprowadzający. Mapa społeczno-gospodarcza świata. 

2. Kryteria siły państwa. Mocarstwa, państwa średnie i małe, mini-państwa. Obszary bogactwa i zacofania – centra i 

peryferie. Stopień otwartości państw 

3. Geopolityka wybranych mocarstw - studia przypadków: USA, Chiny, Rosja, Brazylia. 

4.  Regionalizm wewnętrzny i międzynarodowy. Pojęcie regionalizmu, regionalizacji i regionu 

5. Czynniki regionotwórcze. Regionalizacja świata. Region jako element wewnętrznej struktury państwa. 

6. Procesy globalizacji. Pojęcie, zakres przedmiotowy globalizacji. Siły sprawcze.  

7. Wpływ procesów globalizacji na państwo. Wpływ procesów globalizacji na środowisko międzynarodowe 

8. Spory i konflikty międzynarodowe. Pojęcie i cechy konfliktu zbrojnego. Czynniki konfliktogenne. Rodzaje konfliktów 

9. Mapa współczesnych konfliktów międzynarodowych. Analiza wybranych konfliktów. 

10.  Międzynarodowe problemy energetyczne 

11. Układ sił na międzynarodowym rynku surowców energetycznych 

12. Geopolityka surowców energetycznych. Polityka energetyczna wybranych państw - studia przypadków: Chiny, 

Brazylia, Indie, Rosja, Wenezuela, USA. 

13.  Międzynarodowe problemy społeczne. Istota, geneza i zakres międzynarodowych problemów społecznych 

14. Koncepcja bezpieczeństwa jednostki. Deklaracja Milenijna. Dysproporcje poziomu rozwoju i problem głodu: stan 

faktyczny i inicjatywy na rzecz ich rozwiązania. Transnarodowa przestępczość zorganizowana, handel narkotykami. 

Uchodźctwo wewnętrzne, migracje wewnątrzregionalne i międzynarodowe. 

15. Unia Europejska wobec problemów rozwojowych współczesnego świata – perspektywa globalna i regionalna. 

Literatura podstawowa: 

Pickett Kate, Wilkinson Richard, Duch równości, Warszawa 2011. 

Ritzer G., Mc Donaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1997. 

J.Baylis, S.Smith (red.), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzanie do stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008. 

E. Haliżak, Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999. 

J. J. Milewski, W Lizak (red.), Stosunki międzynarodowe w Afryce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002. 

K.Górak-Sosnowska, Świat arabski wobec globalizacji, Difin, Warszawa 2007. 

Literatura dodatkowa: 

Klare M. T.,Krew i nafta. Niebezpieczeństwa i konsekwencje rosnącej zależności Ameryki od importowanej ropy naftowej, 

Warszawa 2006. 

Haliżak E.,Południe (państwa rozwijające się – Trzeci Świat), w: E. Haliżak, R. Kuźniar (red.),Stosunki międzynarodowe. 

Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006. 

Heidrich-Hamera D.,Uchodźctwo wewnętrzne. Problem Południa wyzwaniem dla Północy?,w: M. W. Solarz (red.),Północ 

wobec Południa. Południe wobec Północy, Warszawa 2005. 

Misiak Władysław ,Globalizacja – więcej niż podręcznik. Społeczeństwa – kultura – polityka , Warszawa 2007. 

Nye Joseph S. jr. , Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009 

Patrick J. Buchanan, Śmierć Zachodu. Jak wymierające populacje i inwazje imigrantów zagrażają naszemu krajowi i naszej 

cywilizacji, Warszawa 2005. 

Polak Ewa, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Warszawa 2009. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwia, odpowiedzi ustne, sprawdzanie pracy domowej. 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Obecność na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie w formie zaliczenia ustnego. 

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Przygotowanie do kolokwium 10 

Przygotowanie do zajęć  10 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 


