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Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Kod USOS
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fakultatywny
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Prowadzący zajęcia

Justyna Budzik, Anna Wyrwisz

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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_K1_W01,
AME_K1_W02,
AME_K1_W03

zaliczenie

AME_K1_U02,
AME_K1_U03

zaliczenie

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
wykorzystywać wiedzę pozyskaną w toku spotkań
akademickich

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie nauk
społecznych

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

konsultacje

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

nie dotyczy

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w otwartych spotkaniach akademickich
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Literatura
Obowiązkowa
1. nie dotyczy
Dodatkowa
1. nie dotyczy
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

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_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_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_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_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

4/4

