Społeczeństwo amerykańskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
amerykanistyka

Cykl kształcenia
2021/22

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMAMES.120.5cb4256bb6c18.21

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie, 0314
Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Kod USOS
WSM.IASP-LA11

Koordynator
przedmiotu

Anna Bartnik

Prowadzący zajęcia

Anna Bartnik, Paulina Napierała

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

1/5

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wprowadzenie podstawowych informacji oraz podstawowych kategorii analizy funkcjonowania
społeczeństwa amerykańskiego.

C2

Ważnym celem kursu jest przygotowanie studentów do samodzielnego szukania danych na temat społeczeństwa
amerykańskiego, jego zróżnicowania oraz dylematów. Chodzi o prawidłową selekcję dostępnych materiałów oraz
ich krytyczną ocenę.

C3

Celem kursu jest także przygotowanie studentów do aktywnego udziału w debacie na temat głównych
problemów, z jakimi boryka się społeczeństwo amerykańskie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w zaawansowanym stopniu specyﬁkę amerykańskiego
społeczeństwa imigracyjnego (USA i Kanada), główne
AME_K1_W04,
linie podziałów społecznych oraz umie wskazać główne AME_K1_W08
problemy.

W2

główne koncepcje pomocne w wyjaśnieniu specyﬁki
społeczeństwa amerykańskiego (etniczność, rasizm,
stratyﬁkacja społeczna, urbanizacja, gender)

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04,
AME_K1_W08

projekt, prezentacja

W3

metody analizy procesów zachodzących
w nowoczesnym społeczeństwie na przykładzie
głównie USA, a także Kanady.

AME_K1_W01,
AME_K1_W05,
AME_K1_W07

projekt, prezentacja

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować zachowania polityczne i społeczne w życiu
publicznym USA i Kanady

AME_K1_U01

projekt

U2

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_U02,
AME_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

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

AME_K1_U06

projekt, prezentacja

U4

potraﬁ brać czynny udział w dyskusjach dotyczących
bieżących wydarzeń oraz dylematów społecznopolitycznych państw północnoamerykańskich

AME_K1_U03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny swojej wiedzy w zakresie przemian
polityczno-społecznych w krajach Ameryki Północnej

AME_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniając aspekty społeczne, jak również
propagowania ich w konkretnych środowiskach

AME_K1_K03

projekt, prezentacja
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K3

krytycznej oceny i analitycznego przedstawienia
informacji oraz różnych stanowisk wobec problemów
społeczeństw USA i Kanady

AME_K1_K05

projekt, prezentacja

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

analiza badań i sprawozdań

20

konsultacje

10

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Specyﬁka społeczeństw USA i Kanady w świetle ujęć teoretycznych.

W1, W2

2.

Metody selekcji oraz krytycznej analizy materiałów na temat przeobrażeń
społeczeństw amerykańskich.

W3, U1, U3, K3

3.

Główne tematy obecne w debacie na temat społeczeństwa USA: imigracja,
edukacja, urbanizacja, życie religijne, stratyﬁkacja społeczna, bieda, kwestie
gender, kultura masowa.

W1, W3, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

4.

Analiza współczesnej sytuacji w perspektywie historycznej.

W1, W3, U1, U2, K3

5.

Debata na temat najnowszych kwestii: Occupy Wall Street, polityka imigracyjna,
powszechny dostęp do broni, itp.

W3, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3

3/5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie
egzaminu pisemnego

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

aktywna obecność na zajęciach, lektura zadanej literatury,
projekt, prezentacja, zaliczenie przygotowanie w zespole i prezentacja projektu, zaliczenie
testu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Literatura
Obowiązkowa
1. Robert Putnam, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa
2008.
2. Gertrude Himmelfarb, Jeden naród, dwie kultury, Warszawa 2007.
3. Artur Domosławski, Ameryka zbuntowana. Siedemnaście dialogów o ciemnych stronach imperium wolności, Warszawa
2007.
4. Samuel Huntington, Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej, Kraków 2007.
5. wybrane pozycje z bieżących numerów New York Times lub Washington Post
6. wybrane raporty Pew Research Center
Dodatkowa
1.
2.
3.
4.

Wiktor Osiatyński, Zmienia się Ameryka, Warszawa 1982.
Neil Postman, Zabawić się na śmierć: dyskurs publiczny w epoce show-businessu, Warszawa 2002.
Benjamin Barber, Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa (MUZA) 2013.
Małgorzata Szejnert, Wyspa klucz, Kraków 2009.
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

AME_K1_W04

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

AME_K1_W08

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu mechanizmy rządzące dawnymi i współczesnymi
procesami migracyjnymi oraz ewolucję polityki migracyjnej w Ameryce

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_W01

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

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_W07

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

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_U03

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

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_K05

Absolwent jest gotów do krytycznego odbioru i analizy komunikowanych mu treści
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