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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przedstawienie struktury oraz podstawowych cech demograﬁcznych społeczeństwa brytyjskiego

C2

zaznajomienie studentów z historią, kulturą oraz najważniejszymi cechami społeczeństwa brytyjskiego

C3

przedstawienie głównej dynamiki zmian społeczeństwa brytyjskiego, prezentacja zasadniczych wyznaczników
polityki krajowej i zagranicznej społeczeństwa brytyjskiego, oraz zaznajomienie studentów z wiodącymi debatami
społeczno-politycznymi społeczeństwa brytyjskiego .
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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

strukturę i podstawowe cechy demograﬁczne
społeczeństwa brytyjskiego

POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
Aktywność

W2

elementy kultury społeczeństwa brytyjskiego

POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
Aktywność

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować podstawowe procesy zmian społeczeństwa
brytyjskiego

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

U2

analizować cele polityki krajowej i międzynarodowej

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

POL_K1_K02

zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

komunikacji w złożonym środowisku wielokulturowym

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie eseju

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

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.

Specyﬁka systemu politycznego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej

W1, U1, U2

2.

Podziały społeczne społeczeństwa brytyjskiego, zagadnienie klasy, brytyjskie
doświadczenie wielokulturowości w cieniu mitu Imperium, najnowsza migracja na
Wyspy Brytyjskie – doświadczenie polskie. Partycypacja społeczno-polityczna

W1, W2, U1, U2, K1
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3.

relacje Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską, relacje brytyjsko-irlandzkie

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, Problem Based Learning
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

Zaliczenie modułu na podstawie spełnienia przez studentów trzech
wymogów: 1) aktywnego udziału w dyskusjach 2) zdania kolokwium
obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które
składają się: treści przekazywane podczas zajęć, oraz wiedza
uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników
obowiązkowych. Kolokwium składa się z pytań otwartych.
Odpowiedzi są oceniane poprzez pryzmat przywoływanej wiedzy
oraz argumentów na rzecz poszczególnych stanowisk i rozwiązania
problemu. Czas trwania kolokwium: 1 godz. 3) eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Literatura
Obowiązkowa
1. N. Abercrombie, A. Warde, Contemporary British Society, Polity 2002
2. Developments in British Politics 8, P. Dunleavy, R. Heﬀernan, P. Cowley, C. Hay (red.), Palgrave Macmillan, Palgrave
Macmillan 2006.
Dodatkowa
1. A. Giddens A., P. W. Sutton, Sociology, Polity Press, Cambridge 2017
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu społeczno-ekonomiczne podstawy zjawisk politycznych
POL_K1_W03 w perspektywie historycznej i współczesnej, a także rolę człowieka w życiu społecznym oraz jego
interakcjach z otoczeniem społecznym
POL_K1_U01

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-polityczne, prawne i ekonomiczne oraz
wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania oraz wyjaśniania mechanizmów zachowań
człowieka i grup społecznych w życiu publicznym

POL_K1_U05

Absolwent potraﬁ umiejętnie analizować i porównywać społeczne mechanizmy i zjawiska polityczne w
szerokim kontekście społeczno-kulturowym oraz tłumaczyć mechanizmy ciągłości i zmiany w działaniu
politycznym w perspektywie historycznej i współczesnej

POL_K1_K02

Absolwent jest gotów do uznawania różnych punktów widzenia determinowanych odmiennymi
uwarunkowaniami społecznymi, politycznymi i kulturowymi
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