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Liczba
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Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

dyskusja na temat współczesnych zagadnień społecznych, politycznych i kulturowych w Stanach Zjednoczonych

C2

pogłębienie umiejętności prowadzenia dyskursu na temat ważnych wyzwań współczesnych społeczeństw

C3

zachęcanie studentów do pisemnego i ustnego argumentowania swoich opinii i poglądów w odniesieniu
do współczesnych kwestii społecznych, politycznych i kulturowych w Stanach Zjednoczonych

1/4

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

przyczyny, przebieg oraz skutki współczesnych
procesów społecznych, politycznych i kulturowych
w Stanach Zjednoczonych

AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04

projekt, esej

W2

kierunek rozwoju społeczeństwa amerykańskiego
ze względu na problematykę stanowiącą dla tego
społeczeństwa współczesne wyzwanie

AME_K2_W02,
AME_K2_W04

projekt, esej

W3

argumenty wspierające i krytykujące podejście
Amerykanów do konkretnych zjawisk społecznych,
politycznych i kulturowych

AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04

projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przedstawiać w języku angielskim własne opinie
i poglądy na ważne tematy społeczne, polityczne
i kulturowe

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U03

projekt, esej

U2

uczestniczyć w debacie w języku angielskim na ważne
tematy stanowiące wyzwania dla amerykańskiego
społeczeństwa

AME_K2_U03,
AME_K2_U05

projekt, esej

U3

wyrażać w krótkich formatach pisemnych
i wypowiedziach ustnych argumenty wyjaśniające
przyczyny i skutki współczesnych zjawisk społecznych,
politycznych i kulturowych w Stanach Zjednoczonych

AME_K2_U01,
AME_K2_U05

projekt, esej

AME_K2_K01,
AME_K2_K02

projekt, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania dyskusji w ramach społeczeństwa
lokalnego na ważne tematy dotyczące kierunków
rozwoju państwa i społeczeństwa

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

60

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przykładowa problematyka: wybory prezydenckie, partie polityczne, prawa i
wolności obywatelskie, zagrożenie terroryzmem, polityka zagraniczna, wolność a
bezpieczeństwo w kontekście inwigilacji, prawo imigracyjne, zmiany klimatyczne,
bieda w Ameryce, Amerykański Sen.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci mają za zadanie przygotowywać krótkie wypowiedzi pisemne po
każdych zajęciach (eseje - max 1 strona) odnoszące się do problematyki
analizowanej podczas zajęć. Ich zadaniem jest również prezentacja na
zajęciach wybranego przez siebie współczesnego problemu społeczeństwa
amerykańskiego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Literatura
Obowiązkowa
1. Literatura jest uzależniona od wyboru tematyki zajęć.
Dodatkowa
1. Literatura jest uzależniona od wyboru tematyki zajęć.
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

AME_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób paradygmaty oraz teorie polityczne, społeczne i kulturowe w
wymiarze amerykańskim

AME_K2_W03

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób zasady funkcjonowania amerykańskich demokracji i
amerykańskich społeczeństw obywatelskich oraz ich roli w relacjach z innymi państwami

AME_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób funkcjonowanie systemów politycznych, instytucji społecznopolitycznych oraz znaczenie aktualnych przemian politycznych i społeczno-kulturowych w Ameryce

AME_K2_U01

Absolwent potraﬁ badać, wyjaśniać i prognozować rolę struktur politycznych, społecznych i prawnych we
współczesnych społeczeństwach amerykańskich

AME_K2_U02

Absolwent potraﬁ zastosować pogłębioną wiedzę teoretyczną do analizy i zrozumienia różnorodnych norm i
procesów politycznych i społeczno-kulturowych zachodzących w państwach Ameryki Północnej i Łacińskiej

AME_K2_U03

Absolwent potraﬁ analizować i wyjaśniać mechanizmy tworzenia i funkcjonowania wielokulturowych
społeczeństw zamieszkujących Amerykę Północną

AME_K2_U05

Absolwent potraﬁ samodzielnie lub w zespole przygotowywać złożone projekty społeczne i proponować
rozwiązania złożonych problemów

AME_K2_K01

Absolwent jest gotów do odgrywania aktywnej roli w życiu społecznym i publicznym poprzez wdrażanie
pogłębionej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności, a także umiejętnego korzystania z pomocy
ekspertów

AME_K2_K02

Absolwent jest gotów do wykonywania różnorodnych zadań w większych grupach lub organizacjach
społecznych, potraﬁąc również inicjować tego typu działania
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