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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu NAUKA O PAŃSTWIE, PG_00058399

Kierunek studiów Ekonomia

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

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 na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 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: 0.0

Nauka o państwie 2023 - Moodle ID: 28912
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=28912

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 5.0 50.0 100

Cel przedmiotu Opisuje zasady organizacji państwa, jego struktury i rolę we współczesnym świecie

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U01] wyjaśnia jak analizować 
i oceniać procesy gospodarcze i 
społeczne w kontekście 
możliwości ich doskonalenia

formułuje i przedstawia własne 
opinie na temat różnych aspektów 
funkcjonowania współczesnego 
państwa

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_W03] identyfikuje wiarygodne 
źródła informacji istotne dla 
analizowanych zagadnień

wyjaśnia strukturę organizacji 
państwa i wzajemne relacje 
między poszczególnymi 
elementami struktury

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
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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, 
Pojęcie 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,
Społeczeństwa a kultura polityczna,
Terroryzm jako forma nacisku na państwo
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa,
Instytucje współczesnej demokracji
Państwo a korporacje,
Państwo i rozwój cywilizacyjny społeczeństw
Państwo a nowe środki informacji.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

nie dotyczy

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
zaliczenie ćw. egzamin pisemny 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Analiza ekonomiczna w polityce publicznej (2012), pod.red. A. Surdej, 
Wydawnictwo Scholar, Warszawa;
Osiński J.,(2013), Polityka publiczna we współczesnym państwie, 
Wydawnictwo SGH, Warszawa
Potoczek A., (2017), Polityka regionalna jako polityka publiczna, 
Wydawnictwo UJ, Kraków ;
Zybała A., (2014) Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i 
wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. 
Wydawnictwo Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa
Nauki o polityce publicznej (2018), pod red. J. Kwaśniewskiego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 

Uzupełniająca lista lektur Arcimowicz J., (2011) Urzędnicy w służbie demokratycznego państwa, 
Wydawnictwo UW, Warszawa 
Finanse. Polityka Publiczna,( 2015) red K. Poznańska, K. Kraj, 
Wydawnictwo SGH  Warszawa.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

wyjaśnij funkcje państwa
podaj przykłady lobbingu
wyjaśnij na czym polega marketing polityczny 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


