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Część A
1. Syntetyczna charakterystyka przedmiotu (główne hasła – około 400 znaków):
Celem wykładu jest analiza zarówno roli non-state actors w sferze polityki, jak też modeli reprezentacji
interesów w polityce krajowej, między- i ponadnarodowej. Analizowane będą nie tylko teorie i koncepcje
znaczenia aktorów pozarządowych w polityce, ale także konkretne przypadki ich wpływu na wybrane
polityki publiczne. Omawiany będzie zarówno charakter systemu reprezentacji interesów w Polsce, Unii
Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, jak też kilka case studies: rola non-state actors w polityce
energetycznej i klimatycznej, handlowej, ochrony zdrowia, itp. Zajęcia mają charakter konwersatorium i
obejmują zarówno studia literaturowe, jak też liczne analizy przypadków.
2. Słowa kluczowe (3 – 6 słów):
Non-state actors, reprezentacja interesów, stakeholders, polityka, polityki publiczne

Część B
Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza (liczba efektów od 2 do 5)
W.1
światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz
zagadnienia ogólne związaną z dyscyplinami nauk społecznych, w
których odbywa się kształcenie w szkole doktorskiej [nauki o polityce i
administracji]
W.2
metodologię ogólną nauk społecznych w tym metodologię badań

Powiązanie z efektami
uczenia się dla SzD
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naukowych właściwą dla dyscypliny, w której przygotowana jest
rozprawa doktorska
Umiejętności (liczba efektów od 2 do 5)
U.1
wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego
identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania
złożonych problemów lub wykonywania zadań badawczych, a w
szczególności:
- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezy
badawcze,
- twórczo stosować i rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze,
właściwe dla prowadzonych badań
- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych
planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia
U.2
badawcze, także w środowisku międzynarodowym
Kompetencje społeczne (liczba efektów od 1 do 3)
K.1

K.2

krytycznej oceny dorobku naukowego i działalności eksperckiej w
ramach dyscypliny naukowej w której przygotowana jest rozprawa
doktorska
odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych badacza w
tym inicjowania działań na rzecz i dobra publicznego
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Część C
Semestralny plan zajęć:

1. Non-state actors jako podmioty w polityce i w sferze publicznej – najważniejsze ustalenia, definicje,
koncepcje, typy i klasyfikacje aktorów pozarządowych
2. Teorie i koncepcje włączania non-state actors w proces kształtowania polityki – od podejścia
międzyrządowego, poprzez neofunkcjonalizm aż do teorii demokracji deliberatywnej i wymiany
zasobów
3. Stakeholders i ich rola w kształtowaniu polityki krajowej i między- i ponadnarodowej –
uwarunkowania polityczne, prawne, ekonomiczne i społeczne
4. Modele reprezentacji interesów non-state actors w Europie i Stanach Zjednoczonych: pluralistyczny,
neokorporatystyczny i elitarny pluralizm
5. Strategie, metody i zasady reprezentacji interesów aktorów pozarządowych w wybranych politykach
publicznych
6. W poszukiwaniu polskiego modelu reprezentacji interesów non-state actors
7. Analiza case studies: non-state actors w wybranych politykach sektorowych w Polsce np. w polityce
energetycznej, badań i rozwoju, ochrony zdrowia
8. Rola non-state actors w polityce Unii Europejskiej – analiza procesu instytucjonalizacji wpływu
interesariuszy – w stronę inkluzywności, przejrzystości i otwartości instytucji unijnych
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9. Znaczenie europejskich organizacji biznesu w procesie kształtowania polityk sektorowych UE –
uwarunkowania, modele, ścieżki dostępu, strategie wywierania wpływu
10. Wpływ europejskich stowarzyszeń interesów rozproszonych (diffused interests) w wybranych
politykach UE – analiza roli organizacji ekologicznych, konsumenckich, praw kobiet, mniejszości
etnicznych, narodowych, itp.
11. Analiza wybranych case studies: udział non-state actors w procesie kształtowania polityki
klimatyczno-energetycznej UE, unijnej polityki handlowej, tworzenia jednolitego rynku cyfrowego,
powstawania programu „Horizon Europe”
12. Non-state actors w polityce Stanów Zjednoczonych – analiza uwarunkowań politycznych, prawnych,
społecznych i ekonomicznych, specyfika amerykańskiego systemu reprezentacji interesów
13. Lobbing non-state actors w wybranych politykach USA: powszechne prawo do posiadania broni
oraz prawo antyaborcyjne jako arena ścierania się sprzecznych interesów
14. Non-state actors w stosunkach międzynarodowych – rola międzynarodowych organizacji
pozarządowych oraz korporacji transnarodowych w polityce globalnej
15. Analiza case studies: znaczenie stowarzyszeń ekologicznych w procesie negocjacji
międzynarodowych porozumienia klimatyczne COP oraz udział non-state actors w kształtowaniu
przez WHO globalnej polityki ochrony zdrowia
Literatura podstawowa (jeśli wybrane fragmenty publikacji zwartych, to wskazane podanie rozdziałów, ew.
stron):
1. U.Kurczewska, Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej. Proces konsolidacji systemu, PWN,
Warszawa 2011
2. M.Hollman, Interest Group Organisation in the European Union: How Internal Organisational Structures
Shape Interest Group Agency, Routledge Research in Comparative Politics, 2018
3. O.Fitch, J.Fairbrass, Negotiating the EU’s 2030 Climate and Energy Framework: Agendas, Ideas and
European Interest Groups, Progressive Energy Policy, 2018
4. M.Ataman, The Impact of Non-State Actors on World Politics: A Challenge to Nation-States, w
“Alternatives” vo.2/2003
5. J. H.Wilkinson, Of Guns, Abortions, and the Unraveling Rule of Law, w: “Virginia Law Review” Vol.
95, No. 2 (Apr., 2009), pp. 253-323
Literatura uzupełniająca (jeśli wybrane fragmenty publikacji zwartych, to wskazane podanie rozdziałów,
ew. stron):
1. A.Clapham, “Non-state Actors.” In Post-Conflict Peacebuilding: A Lexicon. Edited by Vincent Chetail,
200–212. New York: Oxford University Press, 2009.
2. D., Josselin, W.Wallace, In Non-state Actors in World Politics., New York: Palgrave, 2001.
3. B.Arts, M.Noortmann, and B.Reinalda, Non-state Actors in International Relations. Ashgate, 2001.
4. W. Benedek, M.Footer, J.Kenner, S.Wallace, Improving EU Engagement with Non-State Actors,
European Commission, 2015
5. S.Strid, Gendered Interests in the EU: The European Women's Lobby and the Organization and
Representation of Women's Interests, 2014
6. J. H.Wilkinson, Of Guns, Abortions, and the Unraveling Rule of Law, w: “Virginia Law Review” Vol.
95, No. 2 (Apr., 2009), pp. 253-323
7. J.Kuyper, J.Kuyper, H.Schroeder, H.Schroeder, Non‐ state actors in hybrid global climate governance:
justice, legitimacy, and effectiveness in a post‐ Paris era, November 2017, DOI: 10.1002/wcc.497
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Część D
Forma zajęć:

Wymiar zajęć w godz.:

Ogółem godzin
w tym:

30

Konwersatorium

20

Warsztaty

10

Elementy oceny końcowej (ogółem 100%), w tym:
Aktywność, prezentacje, udział w debatach

40%

Esej

60%

Liczba punktów ECTS
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Część E

Metody dydaktyczne (nauczania) stosowane przez prowadzącego
M.3. wykład konwersatoryjny (z aktywnością doktorantów)
M.7. metoda przypadków (studium przypadku)

Część F
Metody weryfikacji (sprawdziany) osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia
W.6. esej
W.10. obserwacja i ocena sposobu/kultury prowadzenia dyskusji i argumentowania
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