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ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem ćwiczeń jest omówienie kluczowych problemów historii USA, ujętych problemowo w sposób porównawczy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pozycję człowieka w życiu społecznym USA w ujęciu
historycznym i współczesnym

AME_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2

funkcjonowanie amerykańskiej demokracji
i społeczeństwa amerykańskiego oraz ich roli
w relacjach z innymi państwami

AME_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3

procesy migracyjne w USA w perspektywie
historycznej

AME_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W4

zaangażowanie militarne USA poza granicami państwa
i kontynentu

AME_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W5

dynamikę rozwoju terytorialnego i gospodarczego
Stanów Zjednoczonych

AME_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U1

wskazać najważniejsze idee, które legły u podstaw
powstania państwa amerykańskiego oraz jak wpłynęły
one na dynamikę rozwoju Stanów Zjednoczonych oraz
społeczeństwa amerykańskiego

AME_K2_U03

zaliczenie ustne

U2

dostrzegać odniesienia współczesnych wydarzeń
w USA do faktów z historii państwa, zarówno
w kontekście politycznym, jak i społecznym

AME_K2_U01

zaliczenie ustne

U3

wyjaśnić dynamikę rozwoju gospodarczego USA

AME_K2_U01,
AME_K2_U02

zaliczenie ustne

U4

wskazać czarne karty w historii Stanów Zjednoczonych

AME_K2_U02,
AME_K2_U05

zaliczenie ustne

U5

powiązać współczesne problemy USA z wydarzeniami
z przeszłości tego kraju

AME_K2_U02,
AME_K2_U04

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

udziału w projektach dotyczących zagadnień z historii
USA

AME_K2_K02,
AME_K2_K03

zaliczenie ustne

K2

dyskusji na temat genezy współczesnych problemów
USA, ze szczególnym uwzględnieniem relacji
społecznych

AME_K2_K01,
AME_K2_K05

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do sprawdzianu

30
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Okres kolonialny; Rewolucja amerykańska; Rozwój terytorialny USA; Polityka
zagraniczna USA w XIX wieku; Murzyni i Afroamerykanie; Wojny w dziejach
Stanów Zjednoczonych; Rekonstrukcja i Progresywizm; Gilded Age, Wielki Kryzys i
Nowy Ład; Gospodarka amerykańska po II wojnie światowej; Amerykańska
paranoja?; Amerykańskie społeczeństwo w latach 50. i 60.; Współczesny
konserwatyzm i liberalizm amerykański

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu na podstawie aktywnego
udziału w zajęciach (ocenianego przez prowadzącego)
oraz zaliczenia dwóch kolokwiów cząstkowych w
formie pisemnej

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_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_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_U03

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

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_U05

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

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_K02

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

AME_K2_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_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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