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Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Informatyka  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

Drugi  rok studiów/Semestr trzeci 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-2HUM1 

 
Liczba punktów kredytowych ECTS 

2 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Mniejszości narodowe i etniczne w Europie 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Ogólna 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący  

 
Język kursu/przedmiotu 

Polski 
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Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 0  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 0  

 
 
 

Założenia i cel przedmiotu 

Celem przedmiotu jest ukazanie historycznych, społeczno-kulturowych i prawnych 
aspektów problematyki mniejszości narodowych i etnicznych w Europie. 
Przedstawienie wieloetnicznej mapy Europy akcentując genezę i zróżnicowanie 
oraz zwartość etniczną i spójność terytorialną państw europejskich. Ukazanie 
modeli relacji mniejszości narodowych i etnicznych dla większości narodowej w 
państwach Europy oraz postaw mniejszości narodowych i etnicznych w okresie 
transformacji ustrojowej. Zapoznanie się z współczesną międzynarodową ochroną 
mniejszości narodowych i etnicznych w Radzie Europy oraz monitoringiem realizacji 
konwencji międzynarodowych, przejawów nacjonalizmu i rasizmu. 

 
 
 

Wymagania wstępne 

Zaliczenie z przedmiotu Historia społeczna Europy. Warunkiem zrozumienia 
problematyki podejmowanej w ramach przedmiotu jest ogólna znajomość i waga 
tematyki mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Europie. 

 

 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

1. Celem przedmiotu jest ukazanie historycznej, społeczno-kulturowej i 
prawnej problematyki mniejszości narodowych i etnicznych w Europie. 

2. Mniejszości narodowe i etniczne: definicje, geneza, zróżnicowanie. 
Zwartość etniczna i spójność terytorialna państw europejskich. 

3. Relacje mniejszości narodowych i etnicznych a większości narodowej. 
4. Postawy mniejszości narodowych i etnicznych w okresie transformacji 

ustrojowej. 
5. Główne mniejszości narodowe i etniczne.  
6. Międzynarodowa ochrona mniejszości w Europie. 
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Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L. godz. 

1. Wstęp - definicja narodu, państwa narodowego i mniejszości 

narodowej. Mniejszość etniczna. Autochtoni (ludność tubylcza) i 
ludność napływowa. Mniejszości narodowe w Europie pod koniec XX 

wieku – dane statystyczne i ich analiza (wszystkie kraje europejskie).  

2 

2. Europejskie mniejszości etniczne – geneza i kierunki przemian. 
Teorie narodu i państwa narodowego a mniejszość etniczna. 

Europejskie mniejszości etniczne w Europie pod koniec XX wieku i ich 
analiza (wszystkie kraje europejskie) 

2 

3. Modele relacji większości państwowej i mniejszości – od konfliktu 
(pogrom, eksces) do społeczeństwa obywatelskiego (modele 

współistnienia). Spójność państwa narodowego a mniejszości - 
procesy asymilacyjne i integracyjne. Mniejszości narodowe w Europie 

na początku XX wieku. Prawne rozwiązania i regulacje 
międzynarodowe. Mały traktat Wersalski a kraje europejskie. 

2 

4. Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej u schyłku XIX i 
na początku XX wieku. Polityka mniejszościowa II RP. Modele 
rozwiązań relacji większości z mniejszością w Polsce, na Litwie, 

Łotwie, Estonii i w Finlandii (Wyspy Alandzkie). Działania na 
wzmocnienie pozycji narodu państwowego w różnych krajach – 2 h. 

2 

5. Wileński model polsko-żydowskiego współistnienia w okresie 

międzywojennym jako przykład dążenia do społeczeństwa 
obywatelskiego. Pojęcie bikulturalizmu i jego przykłady w okresie 
międzywojennym oraz po II wojnie światowej. 

2 

6. Mniejszości narodowe w latach II wojny światowej: stosunek 

Polskiego Państwa Podziemnego do mniejszości narodowych. Postawy 
mniejszości narodowych podczas okupacji na przykładzie 
Wileńszczyzny  i Białostocczyzny. 

2 

7. PRL wobec mniejszości narodowych i etnicznych. Akcja Wisła. 
Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w krajach bałtyckich i 

innych krajach socjalistycznych w latach 1945-1990. 

2 

8. Polska i inne kraje obozu socjalistycznego w okresie transformacji 

a problem mniejszości narodowych. Bałkany a problem mniejszości 
narodowych. Oblicza konfliktu etnicznego w Bośni i Hercegowinie. 

2 

9. Nacjonalizm w Europie. Współczesne formy i przejawy 
nacjonalizmu w Europie. Metody przezwyciężania nacjonalizmu i 

rasizmu. 

2 

10. Ochrona międzynarodowa mniejszości narodowych i etnicznych w 

Europie w latach 90. XX wieku. Przeciwdziałania dyskryminacji, formy 
monitoringu 

2 

11. Polityka państw europejskich wobec tradycyjnych i nowych 
mniejszości narodowych. Tolerancja i pojednanie jako przejaw 

dojrzałości obywatelskiej. 

2 

12. Mniejszość polska w Europie. Mniejszość żydowska w Europie. 2 

13. Mniejszość rosyjska w Europie. Mniejszość białoruska i ukraińska 

w Europie. 
2 
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14. Mniejszość niemiecka w Europie. Liczbowo małe narodowe i 

etniczne mniejszości europejskie. 
2 

15. Mniejszości narodowe (nowe i stare) i etniczne w Europie a 

globalna społeczność obywatelska. 
2 

Razem godzin 30 
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Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Tom 4, Wilno 2005, s. 6-15. 

10. Źródła elektroniczne:  
11. Dane urzędów statystycznych państw europejskich - http://www.stat.gov.pl  dalej: 

linki instytucje statystyczne; dalej: urzędy statystyczne państw Europy; Podobnie 
z www.stat.gov.lt 

12. Organisation for the European Minorities  - http://www.eurominority.org  

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

30 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Po pierwszych 8 wykładach (pp 1-8) studenci składają 30 minutowy kolokwium 
testowy (30 pytań wielokrotnego wyboru). 
Z drugiej części wykładów jest zaliczenie ustne. Ocena końcowa jest średnią z 
kolokwium testowego z części pierwszej i kolokwium ustnego z drugiej części.  

 
 

Podpisy zespołu dydaktycznego:  
 
 

Koordynator: dr hab. Jarosław Wołkonowski prof. UwB                ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 


