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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przedstawienie wiadomości z zakresu historii politycznej USA do czasów I wojny światowej

C2

zapoznanie studentów z zagadnieniami rozwoju społecznego i gospodarczego USA od okresu kolonialnego do I
wojny światowej

C3

zapoznanie studentów z rozwojem instytucji politycznych USA, życiem politycznym tego kraju w okresie XIX
i początkach XX w.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

najważniejsze wydarzenia z zakresu historii
politycznej, społecznej i gospodarczej USA

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

ewolucję miejsca USA w polityce światowej w XIX
i na początku XX wieku

AME_K1_W02,
AME_K1_W04,
AME_K1_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

W3

ewolucję systemu politycznego i życia politycznego
w USA od okresu wczesnej republiki do początku XX w.

AME_K1_W02,
AME_K1_W03,
AME_K1_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

U1

przedstawić związki przyczynowo-skutkowe w historii
politycznej, społecznej i gospodarczej USA

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

analizować związki przyczynowo-skutkowe w ewolucji
struktur polityczno-ustrojowych i społecznych USA
w perspektywie historycznej, student potraﬁ wskazać
sposób oddziaływania przemian społecznych
na ewolucję struktur ustrojowo-politycznych i prawo

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U03,
AME_K1_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
prezentacja

U3

wyjaśnić mechanizmy działań aktorów sceny
politycznej, uwarunkowania zjawisk społecznych
i mechanizmy gospodarcze wczesnego kapitalizmu
i kapitalizmu monopolistycznego

AME_K1_U01,
AME_K1_U02,
AME_K1_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
prezentacja

K1

pogłębienia wiedzy na temat USA w zakresie
obejmującym zagadnienia historii najnowszej
i współczesnych problemów politycznych, społecznych
i gospodarczych tego kraju.

AME_K1_K01,
AME_K1_K05

prezentacja

K2

analizy zjawisk z zakresu historii kultury, procesów
migracyjnych i zmian społecznych w kontekście
historii politycznej

AME_K1_K01,
AME_K1_K02,
AME_K1_K05

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

analiza źródeł historycznych

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

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.

Początki europejskiej kolonizacji w Ameryce Północnej; rola religii w kształtowaniu
oblicza kolonizacji i Nowego Świata; czasy kolonialne; rewolucja amerykańska i
kształtowanie się republikanizmu amerykańskiego; ekspansja terytorialna USA na
kontynencie północnoamerykańskim; wojna USA z Wielką Brytanią 1812 r.;
problem niewolnictwa w USA; wojna secesyjna i okres rekonstrukcji; rozwój
gospodarczy USA - epoka monopolizacji; polityka zagraniczna USA w 2 połowie
XIX wieku; "dyplomacja kanonierek" i wojna amerykańsko-hiszpańska o Kubę;
"dyplomacja dolarowa"; progresywizm; udział USA w I wojnie światowej; idealizm
Wilsonowski

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, egzamin
ustny

egzamin w oparciu o literaturę przedmiotu i treści przekazane w
czasie wykładu
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie na ocenę. Obecność na ćwiczeniach jest
obowiązkowa, dopuszczalna jest jedna nieobecność
nieusprawiedliwiona, kolejne muszą zostać zaliczone w formie
uzgodnionej z prowadzącym. Nieobecność na ponad 5 zajęciach
wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia z ćwiczeń i tym samym
podejścia do egzaminu. Udział w dyskusji w oparciu o literaturę
przedmiotu; analiza zagadnień przedstawianych na zajęciach;
zaliczenie pisemnego kolokwium; prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona, pozostałe muszą być
zaliczone w formie uzgodnionej z prowadzącym. Obecność na ponad 5 zajęciach wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia z
ćwiczeń i tym samym podejścia do egzaminu.

Literatura
Obowiązkowa
1. Historia Stanów Zjednoczonych, t. 1-2, pod. red. A. Bartnickiego, Warszawa 1995; Krzysztof Michałek: Na drodze
ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych, 1861 – 1945, Warszawa 1991; G.B. Tindall, D.E. Shi, Historia Stanów
Zjednoczonych, Poznań 2002; M. Rozbicki, Narodziny narodu. Historia Stanów Zjednoczonych do 1861 roku, Warszawa,
1991; Robert Kłosowicz: Documents and Reading in American History: From the Colonies to the End of the XIXth Century,
WUJ, Kraków, 2005.
Dodatkowa
1. I. Rusinowa, Z dziejów amerykańskich partii politycznych, Warszawa 1994; A. Mania, Department of State 1789-1939:
Pierwsze 150 lat udziału w polityce zagranicznej USA; M. H. Hunt, Ideology and U.S. Foreign Policy, Yale University Press
1987;
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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_W04

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

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_U04

Absolwent potraﬁ dostrzegać oraz interpretować przyczyny i mechanizmy procesów migracyjnych oraz
będące ich konsekwencją przeobrażenia stosunków etnicznych i rasowych w społeczeństwach Ameryki
Północnej

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_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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