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ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ 

- obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach; spóźnienia bądź zwolnienia z zajęć 
przekraczające 50% całkowitego czasu trwania zajęć uznaje się za 
nieobecność na ćwiczeniach; możliwa jedna nieobecność 

- w przypadku przekroczenia limitu dozwolonych nieobecności 
obowiązkowe zaliczenie nieobecności na konsultacjach w ciągu dwóch 
tygodni  

- podstawą zaliczenia przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach oraz 
kolokwium (kolokwium-80% oceny końcowej) 

- kolokwium- ostatnie zajęcia, forma opisowa, 3-4 pytania 



ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ 

- na początku każdych ćwiczeń krótkie pytanie z omówionych na 
poprzednich zajęciach zagadnień (odpowiedź oceniana plusami/minusami)  

- aktywność na zajęciach oceniana plusami/minusami;   

- sześć plusów = ocena dobra z możliwością zdawania na ocenę wyższą;   

- przygotowanie referatu- dwa/jeden plus 

- każdy minus musi być zaliczony na konsultacjach w terminie dwóch 
tygodni (brak poprawy skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia) 



LITERATURA 

- Problemy polityczne współczesnego świata, Z. Cesarz, E. Stadtmuller; 
najnowsze wydanie;  

- Stosunki międzynarodowe, E.Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2005  

- Współczesne stosunki międzynarodowe, red. Teresa Łoś- Nowak, Wrocław 
2008 



PROGRAM ĆWICZEŃ 

ĆWICZENIA I 

1. Kwestie pokoju i bezpieczeństwa w XXI wieku-pojęcie, modele i badania nad 
pokojem 

2. Organizacje międzynarodowe zabezpieczające pokój: Organizacja Narodów 
Zjednoczonych, NATO, KBWE /OBWE, inne organizacje regionalne  

3. Siła i jej zastosowanie w stosunkach międzynarodowych.  

 



PROGRAM ĆWICZEŃ 

ĆWICZENIA II 

1. Konflikty zbrojne jako problem współczesnych państw:  

- pojęcie konfliktu zbrojnego 

- rodzaje konfliktów zbrojnych  

- źródła wojen  

- geografia konfliktów zbrojnych 

- skutki konfliktów zbrojnych  

- sposoby rozwiązywania  konfliktów zbrojnych 

2. Kwestia zbrojeń i rozbrojenia (referat): 

- wyścig zbrojeń  

- proces rokowań rozbrojeniowych 

- problemy nielegalnego handlu bronią 



PROGRAM ĆWICZEŃ 

ĆWICZENIA III 

Terroryzm międzynarodowy jako zagrożenie dla współczesnych państw:  

- terroryzm jako zjawisko społeczno-polityczne  

- pojęcie terroryzmu międzynarodowego  

- źródła współczesnego terroryzmu 

- terroryzm państwowy wewnętrzny i międzynarodowy 

- współczesne zamachy i organizacje terrorystyczne (referat) 

- problem zwalczania zagrożeń terrorystycznych  



PROGRAM ĆWICZEŃ 

ĆWICZENIA IV 

Główne problemy współczesnych państw: 

1. Kwestia żywności i surowców we współczesnym świecie (referat): 

- problem głodu i braku wody  

- podział żywności współczesnego świata 

- polityczne sposoby rozwiązania problemu bezpieczeństwa żywnościowego świata, 

2. Międzynarodowe aspekty ochrony środowiska (referat): 

- główne dziedziny ekologicznych zagroże 

- prawne instrumenty ochrony środowiska, 

- organizacje, partie i stowarzyszenia ekologiczne, 

3. Demograficzne uwarunkowania współczesnych państw (referat): 

- współczesne tendencje demograficzne  

- skutki oddziaływania czynnika demograficznego na współczesne państwa i stosunki 
międzynarodowe 



PROGRAM ĆWICZEŃ 

ĆWICZENIA IV cd. 

4. Wpływ religii i kultury na rozwój współczesnych państw 

- rola czynnika religijnego we współczesnych stosunkach międzynarodowych 

- struktura wyznaniowa współczesnego świata 

- oddziaływanie religii na konflikty międzynarodowe  

- państwa religijne i ich znaczenie we współczesnym świecie 

 

5. Polityczne aspekty kultury we spółczesnych stosunkach międzynarodowych:  

- różnice kulturowe i ich wpływ na współczesne państwa 

- problem nowego ładu kulturowego  

- komunikowanie międzynarodowe  



PROGRAM ĆWICZEŃ 

ĆWICZENIA V 

Prawa człowieka i demokracja we współczesnym świecie  

- pojęcie i znaczenie praw człowieka  

- geneza praw człowieka  

- rozwój praw człowieka po II wojnie światowej 

- KBWE i jej znaczenie dla ochrony praw człowieka  

- organizacje pozarządowe chroniące prawa człowieka  

- prawne aspekty ochrony praw człowieka  

- zagrożenia dla prawa człowieka we współczesnym świecie 



PROGRAM ĆWICZEŃ 

ĆWICZENIA VI 

Rozwój gospodarczy współczesnych państw  

1. Gospodarka światowa i jej główne cechy 

- podstawy ładu gospodarczego po II wojnie światowej  

- stan rozwoju gospodarczego wybranych obszarów: Europa, Azja, Ameryka, Afryka, 

- główne organizacje gospodarcze współczesnego świata (referat: NAFTA, OPEC, 
APEC i inne) 

2. Główne kierunki doktrynalne we współczesnej ekonomii 

- liberalizm ekonomiczny 

- Interwencjonizm 

  

ĆWICZENIA VII- kolokwium 


