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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem kursu jest wprowadzenie studentów w zagadnienia amerykanistyczne. Po omówieniu treści
związanych ze specyﬁką studiów amerykanistycznych jako obszaru wiedzy, zarysowane zostaną zagadnienia
amerykanizacji, miejsca kultury amerykańskiej w kulturze masowej, specyﬁki kultury patriotycznej w USA,
podstawowych symboli i wartości w Stanach Zjednoczonych, kwestii rasowych oraz amerykańskiemu
indywidualizmowi. Wreszcie podjęta zostanie próba dyskusji na tematy, którymi żyje opinia publiczna kraju.
Dodatkowo, ponieważ kurs ma charakter wprowadzający, wstępnie omówione zostaną zagadnienia
metodologiczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

genezę studiów amerykanistycznych oraz obszary
wiedzy będące jej przedmiotem

AME_K1_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2

najważniejsze amerykańskie symbole

AME_K1_W03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3

treść najważniejszych amerykańskich pamﬂetów
politycznych i dokumentów leżących u podstaw
powstania państwa amerykańskiego

AME_K1_W04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W4

główne założenia prowadzenia badań w naukach
społecznych

AME_K1_W01,
AME_K1_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać ramy badawcze i przedmiot studiów
amerykanistycznych

AME_K1_U06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2

dostrzegać pozytywne i negatywne skutki zjawiska
amerykanizacji

AME_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U3

odnotować symboliczne odniesienia do tożsamości
amerykańskiej w historycznych i współczesnych
przemówieniach osób publicznych

AME_K1_U02,
AME_K1_U06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U4

wyszukiwać informacje na temat współczesnych
wydarzeń w Stanach Zjednoczonych

AME_K1_U06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U5

przygotować założenia eseju naukowego

AME_K1_U05,
AME_K1_U06,
AME_K1_U07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia dalszych, samodzielnych dociekań
naukowych w dziedzinie studiów amerykanistycznych

AME_K1_K01,
AME_K1_K03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

formułowania spostrzeżeń i inicjowania dyskusji
na temat najważniejszych współczesnych wydarzeń
w USA

AME_K1_K02,
AME_K1_K03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

K3

nabywania dalszych kompetencji metodologicznych
i badawczych

AME_K1_K05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, kazus
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

20

przygotowanie do ćwiczeń

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

wykonanie ćwiczeń

10

Przygotowywanie projektów

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

American Studies - geneza i obszar badawczy; Amerykanizacja; Symbolika;
Amerykańska kultura patriotyczna; Amerykański indywidualizm; Wstęp do
metodologii badań amerykanistycznych; Rasa i rasizm w społeczeństwie
amerykańskim; Amerykańskie manifesty polityczne

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, zaliczenie na
ocenę, projekt, kazus

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, znajomość
zadanych tekstów, aktywny i merytoryczny udział w
dyskusjach, napisanie jednego memorandum na zadany
temat, przygotowanie informacji prasowej oraz sformułowanie
założeń eseju naukowego i omówienie go z Prowadzącym.
Szczegóły zostaną podane na Zajęciach wprowadzających.

Wymagania wstępne i dodatkowe
W semestrze dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Każda kolejna nieobecność oznacza konieczność
zaliczenia treści, omawianych na trzecich i kolejnych zajęciach, na których student był nieobecny. Nieobecność na większej
liczbie zajęć niż połowa powoduje automatyczne niezaliczenie kursu.
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

AME_K1_W07

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia pozyskiwania danych służących
analizie procesów zachodzących w obszarze nauk amerykanistycznych

AME_K1_W03

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu genezę i rozwój struktur, relacji i norm społecznych i
prawnych w Ameryce Północnej

AME_K1_W04

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu proces ewolucji amerykańskich i kanadyjskich
instytucji politycznych oraz relacje między nimi

AME_K1_W01

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metodologię badań społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem metod i technik stosowanych w studiach amerykanistycznych

AME_K1_U06

Absolwent potraﬁ wykorzystując swoją wiedzę przygotować, samodzielnie lub w zespole, krytyczną analizę
zjawisk procesów politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących w społeczeństwach
amerykańskich

AME_K1_U03

Absolwent potraﬁ brać czynny udział w dyskusjach dotyczących bieżących wydarzeń oraz dylematów
społeczno-politycznych państw północnoamerykańskich

AME_K1_U02

Absolwent potraﬁ prawidłowo identyﬁkować i wyjaśniać zjawiska oraz procesy polityczne, społeczne i
kulturowe w państwach i społeczeństwach Ameryki Północnej posługując się przy tym naukową
terminologią charakterystyczną dla studiów amerykanistycznych oraz nauk o polityce i administracji

AME_K1_U05

Absolwent potraﬁ identyﬁkować różne rodzaje tekstów literackich występujące w pisarstwie amerykańskim

AME_K1_U07

Absolwent potraﬁ sprecyzować potrzebę dalszego rozwijania wiedzy oraz poszerzania swoich umiejętności,
m.in. poprzez podjęcie studiów II stopnia

AME_K1_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy, umiejętności oraz działań, szczególnie w zakresie
przemian polityczno-społecznych w krajach Ameryki Północnej, przy uwzględnieniu ich kontekstu
historycznego i kulturowego

AME_K1_K03

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

AME_K1_K02

Absolwent jest gotów do rozwiązywania problemów wymagających myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy i twórczy oraz w oparciu o posiadaną wiedzę

AME_K1_K05

Absolwent jest gotów do krytycznego odbioru i analizy komunikowanych mu treści
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