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Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z głównymi pojęciami, problemami oraz koncepcjami badawczych w socjologii

C2

Przedstawienie najważniejszych zjawisk i procesów społecznych oraz teorii je wyjaśniających

C3

Pokazania jak te zjawiska i procesy przebiegają w społeczeństwach północnoamerykańskich
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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

główne pojęcia i kategorie opisu współczesnych
społeczeństw, w tym społeczeństwa amerykańskiego
i kanadyjskiego

AME_K1_W02,
AME_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

systemy normatywne oraz mechanizmy
funkcjonowania instytucji społecznych,
z uwzględnieniem kontekstu północnoamerykańskiego

AME_K1_W03,
AME_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

najważniejsze teorie dotyczące zmian zachodzących
w społeczeństwie amerykańskim i kanadyjskim

AME_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy współczesnych procesów społecznych
oraz interpretować kierunki zmian społecznych

AME_K1_U02,
AME_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

korzystając z dorobku innych autorów, dyskutować
na temat zjawisk społecznych i formułować
samodzielne wnioski

AME_K1_U02,
AME_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy
różnorodnych procesów i zjawisk społecznych
zachodzących na kontynencie amerykańskim

AME_K1_U01,
AME_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

AME_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

Przygotowanie prac pisemnych

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
132

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach ćwiczeń: Socjologia jako nauka; Zbiorowości społeczne; Interakcje i
stosunki społeczne; Pozycja i role społeczne; Socjalizacja i kontrola społeczna;
Struktura społeczna i nierówności; Kultura; Globalizacja, konsumpcjonizm, Kapitał
społeczny; Metody i techniki badań socjologicznych

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

2.

W ramach wykładu:Przedmiot, zakres socjologii j oraz historyczne warunki
powstania dyscypliny;Działania społeczne;Społeczeństwo a jednostka, osobowość
społeczna; Kultura jako wyróżnik człowieka - aksjomatyczny i poznawczy wymiar
kultury, zróżnicowanie kulturowe; Zbiorowości społeczne; Instytucje; Struktura
społeczna - pozycje i role.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin w formie pisemnej obejmującego materiał z wykładu i
wybranych fragmentów literatury obowiązkowej, po uprzednim zaliczeniu
ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie za odpowiedzi
60% punktów.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się trzy elementy: aktywność
(30%), kolokwium (50%), recenzja książki wybranej z listy przedstawionej
na pierwszych zajęciach (20%). Kolokwium sprawdza wiedzę z tekstów i
treści omawianych i dyskutowanych podczas ćwiczeń. Aby pozytywnie
zaliczyć kolokwium należy uzyskać minimum 51% punktów. Obecność na
zaliczenie na ocenę ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieobecności
nieusprawiedliwione. Każda kolejna musi zostać zaliczona w formie pracy
pisemnej (na temat uzgodniony z prowadzącą). Nieobecność na więcej
niż 5 ćwiczeniach wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia. Dokładny
harmonogram z terminami kolokwium oraz oddania recenzji zostanie
przedstawiony na pierwszych zajęciach oraz na platformie MS Teams.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Każda kolejna musi
zostać zaliczona w formie pracy pisemnej (na temat uzgodniony z prowadzącą). Nieobecność na ponad pięciu ćwiczeniach
wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia.
Platforma MS Teams będzie służyła jako miejsce komunikacji w ramach ćwiczeń, zamieszczone będą na niej ważne
dokumenty (szczegółowy program zajęć, harmonogram spotkań, terminy wykonania prac), materiały dodatkowe, quizy, etc.
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Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.

Szacka, B., 2003, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa:Oﬁcyna Naukowa (wybrane fragmenty)
Sztompka P., 2002 (lub późniejsze wydanie), Socjologia, Kraków: Znak (wybrane fragmenty)
Giddens A., 2021 (lub wcześniejsze wydanie), Socjologia, Warszawa:PWN (wybrane fragmenty)
Putnam, R.D., 2009, Samotna gra w kręgle, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne (wybrane fragmenty)
Pełna lista lektur omawianych na ćwiczeniach zostanie podana podczas pierwszych zajęć (oraz zamieszczona
w stosownym zespole na MS Teams).

Dodatkowa
1. Sztompka, P., Kucia, M., red., 2006, Socjologia. Lektury, Kraków: Znak (wybrane teksty).
2. Ossowski, S., 2001, O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa:PWN
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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_W04

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

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_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_U03

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

AME_K1_U01

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

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
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