Kod przedmiotu

Nazwa

A3.9

przedmiotu

Partie i systemy partyjne

Kierunek

Administracja - studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu lub modułu

A. Moduł obowiązkowy, A3. kierunkowy

Profil kształcenia (studiów)

praktyczny

Specjalność

1. Administracja publiczna
2. Administracja w biznesie

Semestr

2

Język prowadzenia zajęć

Język polski

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta

Stacjonarne

Niestacjonarne

15

9

-

-

10

10

25

25

-

-

25

25

Razem 4+5

25

25

SUMA 1+2+3+4+5

50

50

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i
studentów)
2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i
studentów)
3. Konsultacje z nauczycielem
Razem 1+2+3
4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)
5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe,
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu)

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów

2

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU
UCZENIA SIĘ

SYMBOL EKK
(odniesienie do kierunkowych efektów
uczenia się)

ma wiedzę – zna i rozumie:
K_W01 Wyjaśnia teorię i praktykę funkcjonowania partii
ma następujące umiejętności – potrafi, umie:

K_W02
K_W04

Charakteryzuje i odróżnia partie polityczne na
bazie ich programów, zna zasady tworzenia i
finansowania partii politycznych

K_U02

K_U04

posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest gotów do:
K_K06

K_K07

Identyfikuje i kwalifikuje źródła zagrożeń
zewnętrznych
i
wewnętrznych
dla
funkcjonowania partii politycznych
Kompletuje wiedzę i materiały na temat
budowania demokratycznego państwa za
pośrednictwem ciał przedstawicielskich.

K_K04
K_K01
K_K07

Cele kształcenia






Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studenta w odniesieniu do jednej z
podstawowych
instytucji życia politycznego. Bez znajomości podstaw teorii i praktyki funkcjonowania
partii
politycznych, trudno mówić o zrozumieniu istoty współczesnej demokracji.
Poza celem dydaktycznym ważnym efektem kształcenia jest próba kształtowania postawy
świadomego obywatelstwa

Treści kształcenia
WYKŁADY:
1. Problem definiowania partii politycznej.
2. Klasyfikacje partii politycznych.
3. Funkcje partii politycznych.
4. Systemy partyjne i ich funkcjonowanie w systemach politycznych.
5. Problem finansowania partii politycznych.
6. Prawna instytucjonalizacja partii politycznych.
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Metody i formy prowadzenia zajęć

Tak (X) / nie

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

X

Wykład konwersatoryjny
Wykład problemowy
Wykład informacyjny
Dyskusja

X

Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków
Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna
Metoda ćwiczeniowa
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Prezentacja multimedialna
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy
SWOT,

technika

drzewka

decyzyjnego,

metoda

„kuli

śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach
Inne (jakie?) – ………………..
Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się

Tak (X) / nie

Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć
Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć

X

Kolokwium pisemne śródsemestralne

X

Kolokwium ustne śródsemestralne
Test
Praca pisemna
Raport
Prezentacja multimedialna
Inne (jakie?) - …………………………....
Uwagi prowadzącego

Skala ocen i sposób ustalania ocen

Skala ocen:

Ocena ustalana jest na podstawie następującej skali:

niedostateczny (2)

Poniżej 55.00 % - ocena 2

dostateczny (3)

55.00 % i więcej - ocena 3

dostateczny plus (3,5)

60.00 % i więcej - ocena 3,5

dobry (4)

70.00 % i więcej - ocena 4

dobry plus (4,5)

80.00 % i więcej - ocena 4,5

bardzo dobry (5)

90.00 % i więcej - ocena 5

