MA Seminar
Educational subject description sheet
Basic information
Field of study
TransAtlantic Studies

Education cycle
2020/21

Speciality
-

Subject code
UJ.WSMTASS.2E0.5ca75b57a821a.20

Department
Faculty of International and Political Studies

Lecture languages
English

Study level
second cycle

Disciplines
Political science and administration, Sociology of science

Study form
full-time degree programme

ISCED classiﬁcation
0312 Political sciences and civics, 0314 Sociology and
cultural studies

Education proﬁle
General academic

USOS code
WSM.IASP-TRAS5.P2, WSM.IASP-TAS1.M2, WSM.IASPTAS1.M

Mandatory
obligatory
Subject coordinator

Garry Robson

Lecturer

Garry Robson

Period
Semester 2

Examination
assessment

Number of
ECTS points
5.0

Activities and hours
seminar: 15

Period
Semester 3

Examination
assessment

Number of
ECTS points
5.0

Activities and hours
seminar: 15
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Period
Semester 4

Examination
assessment

Number of
ECTS points
10.0

Activities and hours
seminar: 60

Subject's learning outcomes
Code

Outcomes in terms of

Eﬀects

Examination methods

Knowledge – Student knows and understands:

W1

Students know and understand the principles and
practice of MA thesis writing.

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02,
TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05,
TAS_K2_W06

credit with grade

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U06,
TAS_K2_U07,
TAS_K2_U08

credit with grade

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K04,
TAS_K2_K05

credit with grade

Skills – Student can:

U1

Students understand the research process and the
development of hypothesis and writing strategies.

Social competences – Student is ready to:

K1

self-discipline, applied eﬀort, resilience, ability to
overcome challenges and obstacles

Calculation of ECTS points
Semester 2
Activity form

Activity hours*

seminar

15

preparation of a project

15

Student workload

Hours
30

ECTS
5.0

Workload involving teacher

Hours
15

ECTS
0.6

* hour means 45 minutes
Semester 3
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Activity form

Activity hours*

seminar

15

collecting information for a given project

15

Student workload

Hours
30

ECTS
5.0

Workload involving teacher

Hours
15

ECTS
0.6

* hour means 45 minutes
Semester 4
Activity form

Activity hours*

seminar

60

preparation of a project

30

preparation of a multimedia presentation

10

report preparation

35

preparation of a paper

35

preparation of an expertise

25

collecting information for a given project

40

preparation for a test

30

conducting empirical research

40

participation in an exam

20

conducting literature studies

80

e-lecture

20

preparation for the exam

30

Student workload

Hours
455

ECTS
10.0

Workload involving teacher

Hours
60

ECTS
2.0

* hour means 45 minutes

Study content
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No.

Course content

Subject's learning
outcomes

1.

Introduction
Discussion of possible topics
Thesis organisation and writing strategies

W1, U1, K1

2.

Research options
Citation styles
Critical thinking and discursive argumentation
Critical evaluation of sources, building your bibliography
Topic reﬁnement

W1, U1, K1

Course advanced
Semester 2
Teaching methods:
text analysis, project method, seminar, brainstorming, lecture, lecture with multimedia presentation, discussion, case study,
solving tasks, participation in research, practicals, konsultacje
Activities
seminar

Examination methods
credit with grade

Credit conditions
zaliczenie

Semester 3
Teaching methods:
text analysis, project method, seminar, Situational method, brainstorming, lecture, lecture with multimedia presentation,
discussion, case study, solving tasks, konsultacje
Activities

Examination methods

Credit conditions

seminar

Semester 4
Teaching methods:
text analysis, seminar, brainstorming, lecture, lecture with multimedia presentation, discussion, konsultacje
Activities
seminar

Examination methods
credit with grade

Credit conditions
zaliczenie na ocenę

Entry requirements
BA or BSc, Advanced English

Literature
Obligatory
1. Strunk and White, The Elements of Style
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Eﬀects
Code

Content

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych, ich
TAS_K2_W01 specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną w systemie nauk, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować
w działalności profesjonalnej
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię charakterystyczną dla relacji
TAS_K2_W02 transatlantyckich oraz politologiczne, socjologiczne i kulturowe teorie służące analizie złożonych stosunków
euroatlantyckich przełomu XX i XXI wieku
TAS_K2_W03

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu ewolucję relacji między Europą a USA oraz jej wpływ na
stosunki międzynarodowe w skali globalnej

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu różnice i podobieństwa w podejściu USA i Europy do
TAS_K2_W04 globalnych problemów oraz będące tego konsekwencją przemiany we wzajemnych realacjach oraz idei
partnerstwa
TAS_K2_W05

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób przebieg procesów interakcji społecznych i politycznych
konkretnych grup i organizacji, szczególnie w wymiarze transatlantyckim

TAS_K2_W06

Absolwent zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego, a
także umie je zastosować w środowisku zawodowym

TAS_K2_U01

Absolwent potraﬁ prawidłowo analizować i wyjaśniać zachowania społeczne i kulturowe w życiu publicznym
społeczeństw zachodnich

TAS_K2_U02

Absolwent potraﬁ wyszukiwać oraz dokonywać krytycznej analizy tekstów i dokumentów źródłowych
odnoszących się do relacji transatlantyckich

TAS_K2_U03

Absolwent potraﬁ identyﬁkować podstawowe obszary współpracy oraz wyzwań w wymiarze politycznym,
militarnym, społecznym i kulturowym w relacjach euroatlantyckich

TAS_K2_U04

Absolwent potraﬁ wykorzystywać wiedzę o stosunkach transatlantyckich do samodzielnej i twórczej analizy
procesów zachodzących na arenie międzynarodowej

TAS_K2_U05

Absolwent potraﬁ prognozować procesy i zjawiska społeczne o różnej skali zasięgu (krajowe,
transatlantyckie, międzynarodowe) z uwzględnieniem zjawisk politycznych, ekonomicznych i
demograﬁcznych wpływających na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji

TAS_K2_U06

Absolwent potraﬁ samodzielnie poszerzać i aktualizować posiadaną wiedzę, między innymi poprzez udział w
konferencjach i innych wydarzeniach o charakterze naukowym

TAS_K2_U07

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotowywać złożone projekty społeczne inicjując je lub współpracując z
innymi osobami w celu uzyskania jak najwyższej efektywności i jakości pracy

TAS_K2_U08

Absolwent potraﬁ posługiwać się biegle językiem angielskim oraz komunikować się w tym języku na tematy
specjalistyczne, związane z szeroko rozumianymi relacjami transatlantyckimi

TAS_K2_K01

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego rozpoznawania, wartościowania i podejmowania ról społecznych
na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej w perspektywie krajowej i międzynarodowej

TAS_K2_K02

Absolwent jest gotów do odgrywania aktywnej roli w życiu społecznym poprzez wdrażanie pogłębionej
wiedzy i umiejętności oraz skuteczne przekazywanie jej innym, a także umiejętnego korzystania z pomocy
ekspertów

TAS_K2_K03

Absolwent jest gotów do uczestnictwa w przygotowaniu krajowych i międzynarodowych projektów
społecznych uwzględniając aspekty prawne i kulturowe, jak również propagowania ich w konkretnych
środowiskach

TAS_K2_K04

Absolwent jest gotów do rozpoznawania wyzwań rozwojowych swojej roli w kontekście współczesnych
realiów organizacyjnych poprzez krytyczną ocenę swojej wiedzy oraz ustawiczne doskonalenie umiejętności

TAS_K2_K05

Absolwent jest gotów do zastosowania swojej wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych wdrażając je w
życiu publicznym, w tym zawodowym
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