
 

Mniejszości narodowe i etniczne w Europie 
nazwa przedmiotu 

SYLABUS 

 
A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany 

przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część I nie 

dotyczy przedmiotów zmieniających się co roku (wykłady monograficzne itp.). 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie  

Nazwa kierunku studiów Europeistyka  

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Praktyczny 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-US1-1MNE 

Język przedmiotu Język polski  

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy przedmiot z grupy treści dodatkowych 

Rok studiów /semestr Rok I/semestr II 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Niezbędne wcześniejsze zaliczenie przedmiotów przewidzianych planem studiów, w tym: 

Historia społeczna Europy, Usytuowanie, rola i miejsce nowych Państw UE w Europie 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30 godz. wykładu  

Założenia i cele 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 i 

przeanalizowanie współczesnej międzynarodowej ochrony mniejszości narodowych i 

etnicznych w Radzie Europy oraz monitoringu realizacji konwencji ramowej o ochronie 

mniejszości oraz, przejawów nacjonalizmu i rasizmu. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metody nauczania – wykład. Wykłady są przygotowane jako prezentacje w Ms 

PowerPoint. Materiał do p. 9 uzupełniony jest 10 krótkimi filmami o współczesnych 

przejawach nietolerancji i rasizmu (skinhead) w Polsce (Białystok) i na Litwie (Wilno). Z 

10 p. studenci samodzielnie szykują referaty oraz prezentacje. 

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny. Po pierwszych 8 wykładach (3 godzinowych) 

(pp 1-8) studenci mają 30 minutowy kolokwium testowe (36 pytań wielokrotnego wyboru), 

z drugiej części wykładów jest egzamin ustny. Ocena końcowa jest średnią ważoną z 

kolokwium testowego z części pierwszej (40%) i egzaminu ustnego z drugiej części (60%). 

 

Symbol (numer) Efekty kształcenia 
Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

- ma podstawową wiedzę interdyscyplinarną z zakresu 

europeistyki i jej miejsca w systemie nauk i relacjach 

względem innych nauk; 

K_W01 

 

 

- dysponuje podstawową wiedzą w zakresie współczesnych 

stosunków społecznych, kulturowych, wyznaniowych i 

etnicznych, zna ich prawno-polityczne oraz cywilizacyjne 

podłoże i uwarunkowania; 

K_W07 

 

- ma wiedzę w zakresie statusu jednostki we współczesnym 

świecie, zna jej prawa oraz rolę jako twórcy systemów 

prawnych, ekonomicznych czy politycznych. 

K_W09 

 

- w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi identyfikować 

potencjalne możliwości rozwiązywania problemów natury 

prawnej, ekonomicznej, politycznej czy kulturowej i 

proponować sposoby ich rozwiązania; 

K_U05 



 

- potrafi samodzielnie formułować oceny i wnioski odnośnie 

wybranych zjawisk kulturowych, potrafi je właściwie 

interpretować oraz dostrzega ich powiązania ze sferą prawa, 

polityki i gospodarki; 

K_U07 

 
- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej 

różne role; 
K_K02 

 - potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. K_K06 

 

Punkty ECTS Należy podać liczbę punktów ECTS przypisaną przedmiotowi. 

Bilans nakładu pracy 

studenta 

Rodzaj aktywności, np. : Liczba godzin, np. : 

Udział w wykładach 30 

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań 

z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) 
 

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 12 

Przygotowanie eseju/pracy pisemnej 12 

Rozwiązywanie kazusów  

Zapoznanie się z symulacjami rozpraw  

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 30 

Realizacja zadań projektowych  

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim 16 

Inne (wymienić jakie)  

 
Razem:100 

(odpowiada  .......4........ pkt ECTS)
** 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60 odpowiada .....2,4.... 

pkt ECTS
*** 

o charakterze praktycznym 70 odpowiada ....2,8 .... 

pkt ECTS
**** 

 

  

Data opracowania: 07.05.2015 Koordynator przedmiotu: 

 

dr hab. Jarosław Wołkonowski prof. UwB 

 

 

 

  



SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno dla różnych form zajęć (np. wykładu i 

ćwiczeń).  

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Mniejszości narodowe i etniczne w Europie 

Kod przedmiotu 1000-US1-1MNE 

Nazwa kierunku Europeistyka 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr Rok I/semestr II 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

30 godz. wykładu  

Liczba punktów ECTS 5 pkt. ECTS 

Prowadzący  dr hab. Jarosław Wołkonowski prof. UwB 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich 

weryfikacji 

Należy zdefiniować oczekiwane efekty kształcenia (dla formy zajęć – 

wybrać właściwe z części A) 

Wiedza: K_W01, K_W07, K_W09 
Umiejętności: K_U05, K_U07 

Kompetencje społeczne: K_K02, K_K06 

Podać metody sprawdzania, czy zakładane efekty kształcenia zostały 

osiągnięte – egzamin ustny z drugiej części oraz kolokwium z części 

pierwszej a także praca pisemna – referat (esej) i prezentacja z tematyki 

monitoringu konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych w 

Radzie Europy. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Metody nauczania – wykład. Wykłady są przygotowane, jako 

prezentacje w Ms PowerPoint. Materiał do p. 9 uzupełniony jest 10 

krótkimi filmami o współczesnych przejawach nietolerancji i rasizmu 

(skinhead) w Polsce (Białystok) i na Litwie (Wilno). Z 10 p. studenci 

samodzielnie szykują referaty oraz prezentacje. 

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny. Po pierwszych 8 

wykładach 2-godzinnych (pp 1-8) studenci mają 30 minutowy 

kolokwium testowy (36 pytań wielokrotnego wyboru), z drugiej części 

wykładów jest egzamin ustny. Ocena końcowa jest średnią ważoną z 

kolokwium testowego z części pierwszej (40%) i egzaminu ustnego z 

drugiej części (60%). 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie kolokwium z 

pierwszej części przedmiotu oraz napisanie referatu (eseju) i 

przedstawienie prezentacji z tematyki monitoringu konwencji ramowej o 

ochronie mniejszości narodowych w Radzie Europy w poszczególnych 

krajach Rady Europy. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

1. Michalik E., Chałupczak H., Mniejszości narodowe i etniczne w procesach 

transformacji oraz integracji, Lublin 2006; 

2. Hroch M., Małe narody Europy Perspektywa historyczna, Wrocław 2003. 

3. Wojciechowski S., Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 

2000. 

4. Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki 

międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, pod redakcją 

Szczerbińskiego H., Warszawa 2009. 

5. Wołkonowski J., Stosunki polsko-żydowskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie 

1919-1939, Białystok 2004; 

6. Wołkonowski J., Relacje większości i mniejszości w państwie narodowym w 

XX stuleciu na przykładzie krajów bałtyckich. Zarys problematyki, (w:) 

Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Tom 4, Wilno 2005, s. 

6-15. 

7. Źródła elektroniczne:  

a) Dane urzędów statystycznych państw europejskich - http://www.stat.gov.pl  

dalej: linki instytucje statystyczne; dalej: urzędy statystyczne państw Europy; 

b) Organization for the European Minorities - http://www.eurominority.org 

 

Treści programowe 

Wykłady Liczba godzin 

1. Wstęp - definicja narodu, państwa narodowego oraz mniejszości narodowej i etnicznej. Mniejszości 

narodowe w Europie – dane statystyczne i ich analiza krajów europejskich.  

2 h. 



2. Europejskie mniejszości etniczne. Teorie narodu i państwa narodowego a mniejszość etniczna. 

Europejskie mniejszości etniczne w Europie i ich analiza krajów europejskich. 

2 h. 

3. Modele relacji większości państwowej i mniejszości. Spójność państwa narodowego a mniejszości - 

procesy asymilacyjne i integracyjne. Mały traktat Wersalski a kraje europejskie.  

2 h. 

4. Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej na przełomie XIX-XX wieku. Polityka II RP, 

Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii wobec mniejszości w okresie międzywojennym.  

2 h. 

5.Wileński model polsko-żydowskiego współistnienia w okresie międzywojennym. Pojęcie bikulturalizmu 

i jego przykłady w okresie międzywojennym (Wilno, Białystok).  

2 h. 

6. Mniejszości i ich postawy w latach II wojny światowej (Białostocczyzna i Wileńszczyzna). Stosunek 

Polskiego Państwa Podziemnego do mniejszości narodowych.  

2 h. 

7. PRL i ZSRR wobec mniejszości narodowych i etnicznych. Akcja Wisła. Przesiedlenia ludności po II 

wojnie światowej. Mniejszości narodowe i etniczne w krajach socjalistycznych 1945-1990.  

2 h. 

8. Polska i inne kraje obozu socjalistycznego w okresie transformacji a problem mniejszości narodowych. 

Bałkany a problem mniejszości narodowych. Wojna w Bośni i Hercegowinie. 

2 h. 

9. Nacjonalizm w Europie. Rasizm w Europie. Współczesne formy i przejawy nacjonalizmu i rasizmu w 

Europie. Metody i próby przezwyciężania nacjonalizmu i rasizmu. 

2 h. 

10. Ochrona międzynarodowa mniejszości narodowych i etnicznych w Radzie Europy w latach 90. XX 

wieku. Przeciwdziałania dyskryminacji, monitoring i jego formy.  

2 h. 

11. Współczesna polityka państw europejskich wobec tradycyjnych i nowych mniejszości narodowych. 

Tolerancja i pojednanie jako przejaw dojrzałości obywatelskiej.  

2 h. 

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

13. Mniejszość rosyjska w Europie. Mniejszość białoruska i ukraińska w Europie. 2 h. 

14. Liczbowo małe narodowe i etniczne mniejszości europejskie. 2 h. 

15. Mniejszości narodowe i etniczne w Europie a globalna społeczność obywatelska. 2 h. 

Założenia i cele 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. 

 

         

 
         podpis osoby składającej sylabus 


