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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 z wydarzeniami z zakresu historii powszechnej

C2

zapoznanie studentów z węzłowymi problemami polityki światowej z uwzględnieniem stosunków politycznych
i gospodarczych

C3

rozumienie i umiejętność przedstawienia ciągu przyczynowo-skutkowego

C4

rozumienie wpływu ideologii i religii na stosunki międzynarodowe
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
wydarzenia z zakresu najnowszej historii politycznej,
społecznej i gospodarczej

AME_K1_W03,
AME_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

główne problemy polityczne współczesnego świata

AME_K1_W01,
AME_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

główne problemy społeczne i ekonomiczne oraz
tendencje rozwoju stosunków ekonomicznospołecznych

AME_K1_W03,
AME_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśnić ciąg przyczynowo-skutkowy w zakresie
wydarzeń i zjawisk politycznych, społecznych
i gospodarczych

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2

wykorzystywać wiedzę teoretyczną oraz znajomość
metod i narzędzi badawczych w celu analizy procesów
politycznych, prawnych, gospodarczych i kulturowych

AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U3

wyjaśnić czynniki wpływające na dynamikę rozwoju
stosunków międzynarodowych we współczesnym
świecie

AME_K1_U03,
AME_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia dalszych, także samodzielnych, studiów nad
problemami politycznymi, społecznymi
i ekonomicznymi współczesnego świata

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ład wersalsko-waszyngtoński; marksizm, rewolucja rosyjska, stalinizm; faszyzm,
nazizm, totalitaryzm niemiecki; dekompozycja porządku wersalskiego i II wojna
światowa; Wielka Trójka i ład powojenny; geneza zimnej wojny, sowietyzacja
Europy Środkowo-Wschodniej, NATO; powstanie ChRL, rywalizacja mocarstw na
Dalekim Wschodzie; Bliski Wschód - konﬂikt izraelsko-arabski; rozwój
fundamentalizmu islamskiego i jego wpływ na politykę światową; rola USA w
polityce światowej; "tygrysy azjatyckie" i rosnąca rola Chin

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie na ocenę; udział w dyskusji w oparciu o
literaturę przedmiotu; analiza zagadnień
przedstawianych na zajęciach; zaliczenie
pisemnych kolokwiów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecnośc nieusprawiedliwiona, pozostałe muszą zostać
zaliczone w formie uzgodnionej z prowadzącym. Nieobecność na ponad 5 zajęciach wyklucza możliwość uzyskania
zaliczenia.

Literatura
Obowiązkowa
1. "Najnowsza historia świata" pod red. A. Patka, J. Rydla, J. J. Węca (liczne wydania); "Konﬂikty Kolonialne i Postkolonialne
w Afryce i Azji 1869-2006", pod red. P. Ostaszewskiego, Warszawa 2006; H. Kissinger, "Porządek światowy", Wołowiec
2017.
2. Wojciech Rojek, Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010.
Dodatkowa
1. Wiesław Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych, wiele wydań; Historia polityczna świata XX wieku,
1901-1945, pod red. Marka Bankowicza, Kraków 2004; A.-C. Larroque, Geopolityka fundamentalizmów muzułmańskich,
Warszawa 2015; Bogdan Góralczyk, Przebudzenie smoka, Warszawa 2012; F. Fukuyama, Ład polityczny i polityczny
regres, Poznań 2015; Ph. Burrin, Faszyzm, nacjonalizm, autorytaryzm, Kraków 2013, J. Mearsheimer, The Tragedy of
Great Power Politics;
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

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_W01

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