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Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapewnienie studentom możliwości udziału w wydarzeniach naukowych poszerzających wiedzę w zakresie
realizowanych przez nich kierunków studiów
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zagadnienia w zakresie nauk społecznych

AME_K2_W01,
AME_K2_W02,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

zaliczenie

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U04

zaliczenie

AME_K2_K01,
AME_K2_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystywać wiedzę pozyskaną w toku spotkań
akademickich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie nauk
społecznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

konsultacje

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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.

nie dotyczy

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w otwartych spotkaniach akademickich

Literatura
Obowiązkowa
1. nie dotyczy
Dodatkowa
1. nie dotyczy
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

AME_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób metody i narzędzia pozyskiwania danych służących analizie i
wyjaśnianiu procesów zachodzących na kontynencie amerykańskim

AME_K2_W02

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

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_W05

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób rolę i znaczenie państw Ameryki Północnej i Łacińskiej w
kształtowaniu ładu międzynarodowego

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_U04

Absolwent potraﬁ samodzielnie formułować pytania badawcze dotyczące problematyki północno- i
latynomerykańskiej, dokonywać właściwego wyboru metody badawczej, oraz planować i realizować kolejne
etapy procesu badawczego

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_K05

Absolwent jest gotów do wykazywania się wrażliwością społeczną oraz zrozumieniem dla różnic
kulturowych, etnicznych i rasowych w życiu społecznym i w środowisku zawodowym
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