
 

  

 
 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Nazwa studiów  GEOPOLITYKA: HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ 

 

Liczba semestrów 2                                                                            Liczba punktów ECTS 60 

 

Dziedzina/dziedziny, w których prowadzone jest kształcenie  Dyscyplina/dyscypliny, w których 
prowadzone jest kształcenie 

Dziedzina nauk społecznych nauki o polityce i administracji 

  

I. WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA (w tym dodatkowe wymagania) 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe „Geopolityka: historia i współczesność”, jest ukończenie studiów 
pierwszego lub drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich) na dowolnym kierunku studiów. 

 
II. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA UZYSKANE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

 
Charakterystyka kwalifikacji cząstkowych uzyskanych po ukończeniu studiów  podyplomowych   
 

Absolwenci kierunku zdobędą kwalifikacje cząstkowe w zakresie wiedzy o geopolityce, geografii politycznej, historii 
myśli geopolitycznej, teorii i doktrynach geopolitycznych, jak i o współczesnych kierunkach rozwoju geopolityki. 
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu geopolityki uzyska wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. analizowania 
stosunków międzynarodowych pod kątem zachodzących przemian geopolitycznych oraz uwarunkowań wektorów 
oddziałujących na geopolitykę. Absolwent uzyska kompetencje w zakresie w działalności zawodowej o profilu 
obejmującym kontakty międzynarodowe. Absolwent nabywa umiejętność analizy krytycznej bieżących wydarzeń 
politycznych na świecie w oparciu o zasady geopolityki. Zdobywają również wiedzę z zakresu historii myśli 
geopolitycznej, co pozwoli absolwentom zrozumieć ciągłą, dynamiczną ewolucyjności tego obszaru wiedzy. Poprzez 
kształcenie w formie hybrydowej absolwenci będą m.in. dokładniej przygotowani do aktywności na platformach 
społecznościowych, forach i blogach internetowych. 

 
 
Uprawnienia związane z posiadanymi kwalifikacjami  
                                                                                                                                                                                             

Absolwenci studiów podyplomowych z geopolityki będą przygotowani do pełnienia obowiązków w zakresie 

koordynowania kontaktów z partnerami zagranicznymi. Uzyskają przygotowanie do pełnienia obowiązków 

międzynarodowego obserwatora wyborów.  Zdobywając podstawową wiedzę z zakresu geopolityki będą mogli 

skuteczniej zarządzać wiedzą na temat stosunków międzynarodowych, co umożliwi im podjęcie pracy w m.in. 

pozarządowych organizacjach międzynarodowych lub eksperckich firmach ogniskujących profil działania na sprawach 

międzynarodowych.   
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III. EFEKTY UCZENIA SIĘ  DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 
Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych 

 

WIEDZA 
W01 Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu geopolityki, historii myśli geopolitycznej oraz geografii politycznej. 

W02 Posługuje się specjalistycznym słownictwem z zakresu geopolityki. 

W03 Rozumie zależności pomiędzy czynnikami geograficznymi a współczesną polityką zagraniczną.  

W04 Dysponuje wiedzą podstawową z zakresu historii myśli geopolitycznej, a przez to rozumie ewolucyjność nauki o 

geopolityce. 

W05 Rozumie oddziaływanie czynników geograficznych na historyczne przyczyny powstania i rozwoju państw na świecie. 

W06 Posiada wiedzę o różnych aspektach współczesnej geopolityki oraz o postępowaniu państw w tym zakresie. 

W07 Zna podstawowe teorie i koncepcje geopolityki. 

W08 Dostrzega znaczenie roli różnych aktorów politycznych biorących udział w kreowaniu geopolityki w XX i XXI wieku. 

W09 Rozumie potrzebę i konieczność projektowania swojego rozwoju w oparciu o pozyskane informacje. 

W10 Zna podstawową literaturę dot. geopolityki, w oparciu o którą potrafi odnaleźć interesujące go zagadnienia.  

W11 Dysponuje wiedzą na temat  interdyscyplinarności geopolityki oraz rozbudowanych badaniach naukowych 

prowadzonych w zakresie tej nauki. 

 UMIEJĘTNOŚCI 
U01 Używa aparatu pojęciowego i właściwej terminologii do opisu zjawisk związanych z geopolityką. 

U02 Umie wskazać i objaśnić najważniejsze uwarunkowania geopolityczne, posiadające wpływ na określone 

obszary/państwa. 

U03 Posiada umiejętność właściwego opisu zakresu realizowanych działań w ramach geopolityki przez poszczególne 

państwa lub organizacje międzynarodowe.  

U04 Doskonali zdolności analizy geopolitycznej poprzez sieci międzynarodowe obejmujące podmioty sektora publicznego 

oraz uczestników niepublicznych 

U05 Umie wskazać i objaśnić zalety i zagrożenia wynikające z realizacji doktryn geopolitycznych.  

U06 Potrafi zaplanować i zorganizować samodzielną wypowiedź na wybrany temat z zakresu geopolityki. 

U07 Korzysta ze zdobytej podczas studiów podyplomowych wiedzy do poprawnego rozpoznawania możliwych do 

osiągnięcia celów zawodowych. 

U08 Korzystając z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji umie samodzielnie zbierać, selekcjonować i organizować 

dane dotyczące wybranych problemów geopolityki. 



 

  

 

 

 

U09 Potrafi dokonywać systematycznego opisu, analizować przyczyny, charakteryzować przebieg i wykazać skutki 

procesów geopolitycznych, zachodzących w stosunkach międzynarodowych. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K01 Rozumie konieczność ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, także poszerzania 

nabytej wiedzy poprzez samodzielne korzystanie z różnorodnych źródeł informacji. 

K02 Potrafi uczestniczyć w pracach zespołowych i aktywizować się do grupowego rozwiązywania problemów 

badawczych.  

K04 Potrafi skutecznie komunikować się z otoczeniem.  

K06 Ma świadomość oddziaływania innych dyscyplin naukowych na geopolitykę.  



 
  

 

 

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
GEOPOLITYKA: HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ 

semestr 1                                                                                                                                           
zajęcia  

nazwa kursu 

godziny kontaktowe 
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punkty 
ECTS W 

zajęć w grupach 

E-learn
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g 

razem
 A K L S P 

Geografia polityczna 10 -      10 ZO  2 

Historia powszechna myśli geopolitycznej 20 -      20 ZO  2 

Geopolityka Chin w XX i XXI wieku 20 10      30 ZO  4 

Geopolityka ZSRR 10 -      10 ZO  2 

Geopolityka Rosji w XX i XXI wieku 20 10      30 ZO  4 

Geopolityka Niemiec a UE 10 -      10 ZO  2 

Geopolityka USA 20 10      30 ZO  4 

Geopolityka Turcji oraz wybranych państw Bliskiego 
Wschodu 

10 -      10 ZO  2 

Seminarium   5      5 ZO  2 

 120   35      155  -  24 

 
semestr 2                                                                                                                                            
zajęcia  

nazwa kursu 

godziny kontaktowe 

E/- 
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punkty 
ECTS W 

zajęć w grupach 

E-learn
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razem
 A K L S P 

Geopolityka Włoch a UE 10 -      10 ZO  2 

ONZ, NATO, UE a geopolityka 10 -      10 ZO  2 

Geopolityka Ukrainy 10 -      10 ZO  2 

Analiza geopolityczna Polski 20 10      30 ZO  4 

Teorie i doktryny geopolityki 10 -      10 ZO  1 

Geopolityka małych państw 10 -      10 ZO  1 

Warsztaty: Misja międzynarodowego obserwatora 
wyborów we współczesnej demokracji 

- 10      10 ZO  2 

Seminarium  - 5      5 ZO  2 

Egzamin dyplomowy         E  20 

 70 25      95 1  36 

 

Łączna liczba godzin: 255 

Łączna liczba pkt. ECTS: 60  
 


