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SYLABUS
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2017

(skrajne daty)
1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/ modułu Partie polityczne i systemy partyjne
Kod przedmiotu/ modułu*

MK_9

Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot

Instytut Nauk o Polityce

Kierunek studiów

Politologia

Poziom kształcenia

studia I stopnia

Profil

ogólnoakademicki

Forma studiów

stacjonarne

Rok i semestr studiów

Rok II, semestr III

Rodzaj przedmiotu

Przedmiot kierunkowy

Koordynator

Przemysław Maj

Imię i nazwisko osoby
prowadzącej / osób
Przemysław Maj
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
5

1.3. Sposób realizacji zajęć
zajęcia w formie tradycyjnej
1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku) ( egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)
Forma zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie z oceną
Sposób zaliczenia wykładu: egzamin ustny
2.WYMAGANIA WSTĘPNE
podstawowe informacje z zakresu partii i systemów partyjnych w Polsce i na świecie
3.
3.1.
C1
C2

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

Cele przedmiotu/modułu
przedstawienie teoretycznych oraz praktycznych podstaw powstawania i funkcjonowania partii
politycznych; nabycie przez studenta umiejętności samodzielnej analizy partii i systemów partyjnych
student powinien posiąść wiedzę o: genezie partii politycznych; sposobach definiowania pojęcia partia
polityczna; funkcjonowaniu oraz strukturze partii; finansowaniu i zarządzaniu partią polityczną;
typologiach partii.

C3

student powinien posiąść wiedzę o: rodzajach systemów partyjnych; znaczeniu systemów wyborczych
dla funkcjonowania partii politycznych; funkcjonowaniu partii politycznych na arenie parlamentarnej
oraz gabinetowej; kształtowaniu się i funkcjonowaniu systemu partyjnego w Polsce.

3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)

EK ( efekt kształcenia)

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla
przedmiotu (modułu)

W01
Ma wiedze o uwarunkowaniach powstawania
partii politycznych i systemów partyjnych. ich
klasyfikacji i modeli analitycznych.
W02

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)

K1A_W05
K1A_W13
K1A_W14

Ma podstawowa wiedzę o na temat
funkcjonowania partii politycznych i systemów
partyjnych.
U01

K1A_U07
Rozumie relacje między człowiekiem a partiami
politycznymi.

U02
Analizuje i wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania
partii politycznych i systemów partyjnych
wykorzystuj ąc metody i techniki badawcze.
K01

K02

3.3

K1A_U12
K1A_U13
K1A_K01

Rozumie potrzebę rozwoju zawodowego, w tym
uczenia się przez całe życie.
Jest przygotowany do pracy w organizacjach
i instytucjach politycznych

K1A_K07

TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)
A. Problematyka wykładu

Treści merytoryczne

Liczba godzin

Partie polityczne w demokracji - geneza, pojęcie, cechy.

4

Funkcje partii politycznych.

2

Funkcjonowanie partii politycznych.

2

Między „rządami partii" a kryzysem partii politycznych.

2

Klasyfikacje partii politycznych.

4

Geneza i instytucjonalizacja partii politycznych w: Rzeczypospolitej Polskiej.

2

Systemy partyjne w demokracji - definicje i typologie.

2

Zmiana i optymalizacja systemu partyjnego.

2

Polityczne konsekwencje systemów wyborczych.

2

Partie polityczne na arenie parlamentarnej i gabinetowej.

4

Opozycja w demokratycznym systemie politycznym.

2

Partie w środowisku międzynarodowym.

2

Suma godzin

30

B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych
Treści merytoryczne

Liczba godzin

Płaszczyzny konfliktów międzypartyjnych w demokracji.

2

Identyfikacja partii politycznych.

2

Rodziny partii politycznych według kryterium ideologiczno-programowego.

4

Partie polityczne wobec wyzwań integracyjnych i globalizacyjnych.

2

Partie polityczne w wybranych państwach zachodnioeuropejskich.

4

Partie polityczne w wybranych państwach środkowoeuropejskich.

4

Partie polityczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2

Partie polityczne i koalicje partyjne w HI Rzeczypospolitej.

4

Funkcjonowanie systemów* partyjnych (dwupartyjny) - przykład amerykański i
brytyjski.

2

Funkcjonowanie systemu partyjnego i koalicji gabinetowych w HI Rzeczypospolitej.

2

Funkcjonowanie partii na arenie parlamentarnej - negocjacje

2

Suma godzin

30

3.4

METODY DYDAKTYCZNE

Wykład: wykład monograficzny
Ćwiczenia: praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja
4 METODY I KRYTERIA OCENY
4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Numer
efektu
kształcenia
W01
W02
U01

Sposób weryfikacji i oceniania efektu kształcenia

wiedza
Egzamin i kolokwium zaliczeniowe
Egzamin i kolokwium zaliczeniowe
umiejętności
Egzamin i kolokwium zaliczeniowe

U02

Egzamin i kolokwium zaliczeniowe
kompetencje społeczne
Obserwacja postawy i prezentowanego stanowiska
Obserwacja postawy studenta w trakcie zajęć

K01
K02

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
Sposób zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie z oceną
Forma zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie ustne
Sposób zaliczenia wykładu: egzamin ustny
Forma zaliczenia egzaminu: ustalanie oceny końcowej w oparciu o trzy oceny cząstkowe: ocenę z
zaliczenia oraz ocenę ustnej odpowiedzi na dwa pytania w trakcie egzaminu.
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

25

udział w konsultacjach

5

przygotowanie do egzaminu

30

udział w egzaminie

5

SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
ECTS

125
5

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

brak
brak
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Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

