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Cele przedmiotu

Cel 1 The aim of the course is to give the student the knowledge concerning theory of the state, notions, typology,
functions and relations with other institutions and systems.
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Wymagania wstępne
1 brak
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Modułowe efekty kształcenia

MW1 The student who has finished the course knows concerning such elements of theory of the state as : the notions,
typology, functions of the state and relations with other institutions and systems. The student also knows the
differences between the contemporary states and its sources.
MU2 The student is conscious of roles and functions of the state and the institutions of the state and related with
them citizens rights, duties and attitudes as well.
MU3 The student understands the process of development of the contemporary forms of the state and can characterize its reasons.
MK4 Student who finished the course is a consciencous citizen understandin the necessity of enlarging knowlidge.
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Treści programowe

Lp

W1
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Wykład
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
1. The main characteristic of the state. 2. The origins of the state. 3. Relations
between the state and the individual and the nation. 4. The historical types of
the state. 5. Relations between the state and the law system. 6. Main forms of
the state. 7. Basic functions of the state. 8. Main types of political systems. 9.
Types of political power. 10. Organization of political power. 11. Political
parties. 12. Society in the state. 13. Political activity of citizens. 14. Types of
political culture. 15. Revision before the test.
Razem

Metody dydaktyczne

M16. Wykłady
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Liczba godzin

45

45
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba
godzin na
zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów
45
Konsultacje przedmiotowe
0
Egzaminy i zaliczenia w sesji
0
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury
30
Opracowanie wyników
0
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji
0
Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
75
całego nakładu pracy studenta
3
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Metody oceny

Ocena podsumowująca
P7. Test jednokrotnego wyboru
Warunki zaliczenia przedmiotu
1 zaliczenie testu egzaminacyjnego

Kryteria oceny
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Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe
efekty
kształcenia dla
przedmiotu
MW1
MU1
MU2
MK1

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W04, K_W10
K_U01, K_U03
K_U01, K_U03
K_K06

Treści programowe
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dydaktyczne

Sposoby oceny
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa:
[1] Andrew Levine — The State and its critics, ****, 1992, ****
Literatura uzupełniająca:
[1] ******* — *******, ******, 2000, *****
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Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę
prof. nadzw. dr hab. Anna Kargol (kontakt: akargol@afm.edu.pl)
Oboby prowadzące przedmiot
Anna Kargol (kontakt: akargol@afm.edu.pl)
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