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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Nauka o państwie, PG_00049650

Kierunek studiów Ekonomia

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji mieszane (blended-learning)

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Zakład Studiów Wschodnich

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. Krystyna Gomółka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu prof. dr hab. Krystyna Gomółka

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 30.0 0.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 15.0

Nauka o państwie (zima 2021_22) - Moodle ID: 16491
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=16491

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

45 10.0 45.0 100

Cel przedmiotu Celem jest zapoznaniestudentów z podstawowymi pojęciami związanymi z funkcjonowaniem państwa i 
polityki

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W10] ma wiedzę o poglądach 
na temat organizacji 
gospodarczych i instytucji 
publicznych, rodzajów powiązań 
ekonomicznych oraz ich ewolucji

Student ma wiedzę o instytucjach 
państwa i relacjach z innymi 
podmiotami funkcjonującymi w 
jego ramach

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K6_K05] ma umiejętność 
formułowania sądów w ważnych 
sprawach gospodarczych i 
społecznych. Potrafi myśleć i 
działać w sposób przedsiębiorczy

Student formułuje własne opinie 
na temat różnych aspektów 
funkcjonowania współczesnego 
państwa

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
[SK2] Ocena postępów pracy

[K6_W02] ma podstawową wiedzę 
o strukturach społeczno-
ekonomicznych i występujących w 
nich instytucjach na poziomie 
lokalnym, regionalnym, krajowym i 
międzynarodowym

Student ma podstawową wiedzę o 
państwie, jego organizacji, 
strukturach i roli we 
współczesnym świecie

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
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Treści przedmiotu Wykłady 

 

Nauka o państwie jako nauka społeczna,

Istota i pojęcie państwa ,

Geneza i rozwój państwa,

Funkcje państwa,

Typy państwa

Formy państwa

Rodzaje reżimów państwa

Społeczeństwo, naród i państwo

Systemy partyjne

Formy organizowania się obywateli: kościoły, związki wyznaniowe, organizacje społeczne,

Pojecie i koncepcje władzy

Legitymizacja władzy

Organy państwa

Rola opinii publicznej w działaniach państwa

Instytucje tworzące prawo w państwie

Ćwiczenia

Po co nam państwo ?

Narody a państwa

Rola supermocarstw we współczesnym świecie

Kryteria współczesnej suwerenności państwa

Rola kościołów w państwie

Lobbing polityczny

Marketing w polityce

Czy partie polityczne odzwierciedlają poglądy społeczeństwa
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Społeczeństwa a kultura polityczna

Terroryzm jako forma nacisku na państwo

Bezpieczeństwo współczesnego państwa

Instytucje współczesnej demokracji

Państwo a korporacje ( państwo a gospodarka )

Państwo i rozwój cywilizacyjny społeczeństw

Państwo i nowe środki informacji

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Nie

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Studium przypadku 60.0% 15.0%
Egzamin pisemny w formie testu 60.0% 60.0%
Dyskusja 60.0% 10.0%
Referat 60.0% 15.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur  E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2007

 

M. Bielecka, Nauka o państwie i prawie , Warszawa 2021 

K. Cebul, R. Zenderowski, Wstęp do nauki o polityce, państwie i 
prawie, Warszawa 2006 

S. Grabowska, Nauka o państwie i prawie , Rzeszów 2017

Uzupełniająca lista lektur .

 

L. Dubel, A. Korybski, Z. Makwart, Wprowadzenie do nauki o państwie i 
polityce, Lublin 2002

M. Gulczyński, Nauka o polityce , Warszawa 2007.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wyjaśnij pojęcie państwa.  Wymień organy państwa i określ ich rolę. Scharakteryzuj systemy polityczne

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


