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1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/ modułu Geografia polityczna
Kod przedmiotu/ modułu*

MK_49

Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot

Instytut Nauk o Polityce

Kierunek studiów

politologia

Poziom kształcenia

I stopnia

Profil

ogólnoakademicki

Forma studiów

stacjonarne

Rok i semestr studiów

rok II, semestr III

Rodzaj przedmiotu

do wyboru

Koordynator

prof. nadzw. dr hab. Bartosz Wróblewski

Imię i nazwisko osoby
prowadzącej / osób
prof. nadzw. dr hab. Bartosz Wróblewski
prowadzących
* - zgodnie z ustaleniami na wydziale
1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Wykł.
Ćw.
Konw. Lab.
Sem.
ZP
Prakt.
Inne ( jakie?)
30

30

Liczba pkt ECTS
4

1.3. Sposób realizacji zajęć
X zajęcia w formie tradycyjnej
☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku) ( egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)
zaliczenie z oceną
2.WYMAGANIA WSTĘPNE
Wiedza geograficzna na poziomie licealnym, wiedza z historii powszechnej na poziomie podstawowym

3.
3.1.

C1

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

Cele przedmiotu/modułu
Przedstawienie podstaw teoretycznych dotyczących geografii politycznej, jak również geopolityki i
geografii gospodarczej świata (w koniecznym zakresie). Zaprezentowanie najważniejszych
problemów globalnych (migracje, obszary konfliktów), a także przekazanie wiedzy na temat
politycznego zorganizowania przestrzeni (rozmieszczenie państw, zróżnicowanie gospodarcze
Ziemi). Rozwijanie umiejętności pracy z mapą.

3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)

EK ( efekt
kształcenia)

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)

EK_01

Wskazuje na czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe oraz
odgrywane role uczestników stosunków międzynarodowych
Charakteryzuje historyczne, ekonomiczne, społeczne oraz
kulturowe uwarunkowania życia politycznego
Wyjaśnia rolę struktur społecznych, ekonomicznych i
kulturowych we współczesnym państwie i świecie
Rozumie potrzebę rozwoju zawodowego w tym uczenia się przez
całe życie

EK_02
EK_03
EK_04

3.3

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)
K1A_W01
K1A_W02
K1A_U05
K1A_K01

TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)
A. Problematyka wykładu
Treści merytoryczne
Definicja i zakres przedmiotu (geografia polityczna)
Idea państwa organicznego (podstawa rozwoju geografii politycznej i geopolityki)
Geopolityka i determinizm polityczny
Ewolucja pojęć geograficznych
Państwo (przestrzeń i terytorium)
Zagadnienie narodu. Próba definicji pojęcia
Problemy demograficzne - Eksplozja demograficzna
Problemy demograficzne - Migracje przyczyny i skutki
Podziały religijne i narodowościowe jako jeden z głównych problemów współczesnego świata
Problemy globalne współczesności
B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych
Treści merytoryczne
Praca z mapą w zakresie geografii politycznej
Praca z mapą w zakresie geografii gospodarczej
Mapa polityczna – definicja i ewolucja
Granice jako podstawowy element geografii politycznej
Stolice i geograficzne przyczyny ich usytuowania
Problemy demograficzne – analiza historycznych uwarunkowań procesu demograficznego
Problemy demograficzne – współczesne eksplozja geograficzna i jej polityczno-gospodarcze
skutki
Wpływ podziałów religijnych i narodowościowych na kondycję państw współczesnych
Wpływ procesów gospodarczych na rozwój współczesnych państw

3.4

METODY DYDAKTYCZNE

Ćwiczenia: konwersatorium, dyskusja, praca z mapą, praca z tekstem
Wykład: wykład, praca z mapą, praca z tekstem

4 METODY I KRYTERIA OCENY
4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol efektu

EK_ 01
EK_ 02
EK_03
EK_04

Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny,
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)
kolokwium
kolokwium
dyskusja, (ocena umiejętności przez prowadzącego
ćwiczenia), kolokwium, praca z mapą
dyskusja (ocena kompetencji przez prowadzącego
ćwiczenia)

Forma zajęć
dydaktycznych ( w,
ćw, …)
ćw.
ćw.
ćw.
ćw.

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
Ćwiczenia: kolokwium zaliczeniowe
Wykłady: ocena frekwencji

5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz
punktach ECTS
Aktywność

Liczba godzin/ nakład pracy
studenta

godziny zajęć wg planu z nauczycielem

60

przygotowanie do zajęć

15

udział w konsultacjach

3

praca nad lekturami (przeczytanie,
opracowanie notatek)

10

przygotowanie do kolokwium

15

SUMA GODZIN

103

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
ECTS

4

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU
wymiar godzinowy
zasady i formy odbywania praktyk

-

7. LITERATURA
Literatura podstawowa:
Baczworow M., Suliborski A., Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce:
terminologia, Łódź 2003.
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Otok H., Geografia polityczna, Warszawa 2012.
Rykiel Z., Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:
Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2003.
Cesarz Z., Globalne i regionalne problemy współczesności, Warszawa 2014.
Czajkowski A., Geopolityka, [w:] Studia z teorii polityki, red. A.W. Jabłoński, tom II, Wrocław
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Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

