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Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką amerykańskiej odmiany języka angielskiego.

C2

Przedstawienie historii ewolucji jęz. angielskiego do powstania współczesnej odmiany języka używanej
w USA/Kanadzie

C3

Umiejętność identyﬁkacji różnic pomiędzy amerykańską angielszczyzną a jej innymi dialektami w zakresie
wymowy, słownictwa, składni i gramatyki.
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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

genezę i rozwój struktur, relacji i norm społecznych
i prawnych w Ameryce Północnej.

AME_K1_W02,
AME_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W2

struktury i instytucje życia społecznego państw
Ameryki Północnej oraz przeszłe i aktualne procesy
społeczne i polityczne, jak również zjawiska kulturowe
w państwach Ameryki Północnej oraz rozumie
istniejące między nimi zależności.

AME_K1_W03,
AME_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W3

rolę i znaczenie mediów i instytucji kultury
we współczesnych społeczeństwach
północnoamerykańskich.

AME_K1_W05,
AME_K1_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować zachowania społeczne i kulturowe w życiu
publicznym społeczeństw amerykańskich.

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

prawidłowo identyﬁkować i analizować zjawiska oraz
procesy społeczne i kulturowe w państwach
i społeczeństwach Ameryki Północnej posługując się
przy tym naukową terminologią.

AME_K1_U02,
AME_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U3

gromadzić i przedstawić w formie pisemnej i ustnej
wiedzę na temat zjawisk społecznych
charakterystycznych dla państw amerykańskich
AME_K1_U06,
posługując się przy tym specjalistyczną literaturą, brać
AME_K1_U08
czynny udział w dyskusjach dotyczących problemów
społeczno-polityczno-kulturowych kontynentu
amerykańskiego.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U4

potraﬁ posługiwać się językiem obcym co najmniej
na poziomie B2 wymaganym przez Europejski System
Opisu Kształcenia Językowego.

AME_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K1

krytycznego obioru i analizy komunikowanych mu
treści.

AME_K1_K01,
AME_K1_K03,
AME_K1_K04,
AME_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K2

poszukiwania rozwiązań problemów wymagających
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
i twórczy.

AME_K1_K02,
AME_K1_K03,
AME_K1_K04,
AME_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20
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przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

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.

specyﬁka amerykańskiej odmiany języka angielskiego, historia ewolucji jęz.
angielskiego do jego amerykańskiej odmiany, różnice pomiędzy amerykańską
angielszczyzną a jej innymi dialektami w zakresie wymowy, słownictwa, składni i
gramatyki, praktyczne posługiwanie się, rozumienie i komunikowanie w języku
angielskim

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem otrzymania zaliczenia z oceną pod koniec semestru jest
zaliczenie trzech kolokwiów cząstkowych, przy uzyskaniu min. 60%
łącznie. W przypadku niezdobycia łącznie 60% punktów z testów
cząstkowych, student podchodzi do kolokwium sprawdzającego wiedzę
z całego semestru, które odbędzie w sesji. Średnia ocen z trzech
kolokwiów stanowi 80% oceny końcowej z przedmiotu. Kolokwia mogą
odbywać się w formie pisemnej bądź przy pomocy jednej z platform
nauczania zdalnego. Ponadto, każdy student powinien przygotować
prezentację poświęconą wybranemu tematowi kulturowo/społecznemu
związanemu ze Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą - ocena z
prezentacji stanowi 20% oceny końcowej z przedmiotu. Student może,
po uzgodnieniu z prowadzącym, zamiast prezentacji przygotować esej
poświęcony wybranemu tematowi kulturowo/społecznemu związanemu
ze Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą. Dopuszczalne są dwie
nieusprawiedliwione nieobecność w trakcie semestru. W przypadku
większej liczby nieobecności, student zobowiązany jest do
przygotowania dodatkowego materiału wskazanego przez
prowadzącego i zaliczenia go w godzinach dyżuru. Jeśli student
przekroczy limit 5 nieusprawiedliwionych nieobecności, traci możliwość
uzyskania zaliczenia z przedmiotu American English. Dopuszcza się
realizację części zajęć przy pomocy jednej z platform nauczania
zdalnego.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Test określający poziom znajomości języka angielskiego

Literatura
Obowiązkowa
1. K.L. Blanchard, Ch. Root, American Roots. Readings on US Cultural History, Longman.
2. S. Preiss, NorthStar (listening and speaking advanced), Longman.
3. T. Snyder, On Tyranny. Twenty lessons from the twentieth century, The Bodley Head, London 2017
Dodatkowa
1.
2.
3.
4.

E. Fiedler, R. Jansen, America in Close-Up, Longman.
B. Stirling, Toeﬂ, Nova Press.
C.Oxenden, Ch. Latham-Coening, American English File, Oxford University Press.
S. P. Huntington, Who Are We?The Challenges of America's National Identity, Simon and Schuster Paperbacks.
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

AME_K1_W02

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie polityczne, społeczne i kulturowe w wymiarze
północnoamerykańskim

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_W05

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu przeszłe i aktualne procesy społeczne i polityczne oraz
zjawiska kulturowe w państwach Ameryki Północnej oraz istniejące między nimi zależności

AME_K1_W09

Absolwent zna i rozumie w podstawowym stopniu zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
oraz prawa autorskiego

AME_K1_U01

Absolwent potraﬁ analizować zachowania polityczne i społeczne w życiu publicznym USA i Kanady

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_U08

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2 wymaganym przez
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego oraz komunikować się w tym języku na tematy
specjalistyczne, związane z szeroko rozumianymi studiami amerykanistycznymi

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_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_K04

Absolwent jest gotów do postępowania zgodnie z zasadami etyki w pracy zawodowej oraz wykonywania
powierzonych mu obowiązków w sposób odpowiedzialny i rzetelny oraz z poszanowaniem zasad życia
grupowego

AME_K1_K05

Absolwent jest gotów do krytycznego odbioru i analizy komunikowanych mu treści

AME_K1_K02

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