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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku: relacje międzykulturowe

Poziom: pierwszego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Nauki socjologiczne 55,0%

Nauki o kulturze i religii 18,0%

Językoznawstwo 12,0%

Historia 6,0%

Psychologia 3,0%

Nauki o polityce i administracji 3,0%

Filozofia 3,0%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Głównym celem kształcenia na kierunku relacje międzykulturowe jest  przekazanie studentom wiedzy o współczesnym
zglobalizowanym świecie, w którym coraz intensywniejsze są interakcje między ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur
oraz stosunki i zależności pomiędzy poszczególnymi kulturami. Studia nad relacjami międzykulturowymi łączą wiedzę z
różnych  dyscyplin  z  zakresu  nauk  społecznych  i  humanistycznych,  dostarczając  studentom  różnorodnych  narzędzi
teoretycznych  i  metodologicznych  potrzebnych  do  zrozumienia  złożonego  i  szybko  zmieniającego  się  świata.  Zajęcia
dostarczające ogólnej wiedzy o relacjach międzykulturowych i poszczególnych kulturach są harmonijnie łączone z zajęciami
rozwijającymi umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do poruszania się we współczesnym świecie, w którym coraz
częściej konieczna jest współpraca między osobami z różnych kręgów kulturowych. Wielość perspektyw i zagadnień obecną
w programie studiów podporządkowano priorytetowi, jakim jest dążenie do poznania relacji między różnymi kulturami oraz
szerokiego spektrum zachowań społecznych w różnych sytuacjach kontaktu z przedstawicielami innych kultur. Owo poznanie
stanowi fundament dialogu i umożliwia rozwój w wymiarze jednostkowym i zbiorowym za sprawą lepszego zrozumienia
odmienności kulturowych i wykorzystanie potencjału, jaki daje współpraca międzykulturowa. Na uczelniach zagranicznych
funkcjonują  programy studiów z  zakresu relacji  międzykulturowych (intercultural  relations),  jednakże w Polsce jest  to
kierunek unikatowy. Z jednej strony program ten różni się wyraźnie od programów studiów o stosunkach międzynarodowych,
które  mają  węższy  zakres,  ponieważ  koncentrują  się  przede  wszystkim na  wymiarze  politycznym stosunków między
państwami,  zdecydowanie  mniej  miejsca  poświęcając  kulturze.  Co  więcej,  relacje  międzykulturowe  w  odróżnieniu  od
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stosunków  międzynarodowych  dotyczą  również  stosunków  wewnątrzpaństwowych.  Dzieje  się  tak  na  przykład  w
społeczeństwach  wielokulturowych.  Z  drugiej  strony  program  studiów  na  kierunku  relacje  międzykulturowe,  poprzez
kluczową  obecność  zagadnień  z  obszaru  nauk  społecznych,  różni  się  także  od  programów  kulturoznawczych,  które
przynależą w znacznej mierze do obszaru nauk humanistycznych, a ponadto nie skupiają się na wymiarze ponadnarodowym
i międzykulturowym.

Koncepcja kształcenia

Kształcenie na kierunku relacje międzykulturowe bardzo dobrze wpisuje się w Strategię rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego
na lata 2014-2020. W misji uczelni określonej w tym dokumencie stwierdza się, że Uniwersytet Jagielloński "w atmosferze
tolerancji  i  wolności  buduje  trwałe  relacje  ze  społeczeństwem  oraz  kształtuje  otwartość  na  nieznane,  wrażliwość
humanistyczną  i  odpowiedzialność  za  działanie".  Studia  na  kierunku  relacje  międzykulturowych  wieloaspektowo
przygotowują  do  wymienionych  działań.  Kształcenie  osób  świadomych  podobieństw  i  różnic  między  poszczególnymi
kulturami konieczne jest dla rozwoju rzeczywistej tolerancji oraz otwartość we współczesnym świecie. Koncepcja kształcenia
zakładająca realizację wskazanych zadań określonych w strategii znajduje pełne odzwierciedlenie w efektach uczenia się i
powiązanych z nimi celach kształcenia, które są wskazane poniżej.

Cele kształcenia

Uzyskanie  przez  absolwentów wiedzy  na  temat  funkcjonowania  współczesnych  społeczeństw wielokulturowych  oraz  o
różnych kulturach współczesnych i relacjach między nimi.
Przygotowanie  absolwentów  do  samodzielnego  występowania  w  różnych  rolach  społecznych  w  społeczeństwie
wielokulturowym i  współpracy  w  różnych  kontekstach  instytucjonalnych  z  partnerami  funkcjonującymi  w  odmiennych
kontekstach kulturowych.
Rozwój kompetencji komunikacyjnych oraz takich kompetencji miękkich jak kreatywność, asertywność i krytyczne myślenie.

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi zdobytymi w trakcie studiów na kierunku relacje międzykulturowe
absolwent jest w stanie precyzyjnie określić swoje atuty i  racjonalnie kształtować karierę zawodową we współczesnym
wielokulturowym świecie. Absolwent relacji międzykulturowych może podejmować pracę w szerokim spektrum instytucji od
fundacji i organizacji pozarządowych zajmujących się m.in. sprawami imigrantów czy organizowaniem życia kulturalnego i
obywatelskiego, przez instytucje kultury (muzea, galerie), ministerstwa, ambasady, konsulaty i inne instytucje administracji
rządowej  oraz  samorządowej  po media  i  przedsiębiorstwa (np.  turystyczne,  reklamowe,  public  relations)  działające w
środowisku wielokulturowym – wszędzie tam, gdzie niezbędne są kompetencje w interakcjach międzykulturowych. Patrząc
przez pryzmat potrzeb społeczno-gospodarczych, istotne znaczenie mają dwie specjalizcje stanowiące inherentny element
programu: Mediacje i praca z mniejszościami oraz Komunikacja międzykulturowa. Przywołane specjalizacje stanowią zatem
odpowiedźm na  bardzo  isotne  i  aktualne  potrzeby  społeczno-gospodarcze  w  czasach  kiedy  liczba  osób  odmiennych
kulturowo  przebywających  w  Polsce  dynamicznie  rośnie  i  jednocześni  popularyzują  się  różne  formy  współpracy
międzynarodwej w sferze kultury.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Aby jak najpełniej odpowiedzieć na potrzeby społeczno-gospodarcze, program kształcenia zakłada, że absolwenci nie tylko
uzyskają  teoretyczną  i  faktograficzną  wiedzę  z  zakresu  nauk  społecznych  i  humanistycznych,  ale  też  zdobędą  potrzebne
kompetencje miękkie, w tym komunikacyjne i międzykulturowe, pozwalające na rzeczywiste podjęcie pracy w środowisku
międzykulturowym i współpracę zawodową z partnerami z innych krajów. Realizacji tego celu służą specjalizacje oferowane
studentom (komunikacja międzykulturowa oraz mediacje i praca z mniejszościami), w ramach których nacisk położony jest
na rozwój kompetencji zawodowych i odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania  prowadzone  przez  pracowników  Instytutu  Studiów  Międzykulturowych  dotyczą  zagadnień  związanych  z
wielokulturowością,  relacjami  międzykulturowymi,  komunikacją  między  osobami  wywodzącymi  się  z  różnych  kultur,
stosunkami między kulturami większościowymi i mniejszościami kulturowymi oraz przeobrażaniem się wspólnot kulturowych
wraz  z  ich  tradycjami  i  różnymi  formami  ekspresji  artystycznej  w  wyniku  intensywnych  migracji  i  kontaktów  z
przedstawicielami innych tradycji oraz odmiennymi ideami. Cechą charakterystyczną badań podejmowanych w Instytucie
Studiów Międzykulturowych nad  takim złożonym zestawem problemów jest  ich  interdyscyplinarne  ujęcie.  Znajduje  to
odzwierciedlenie w tym, że zespół jednostki współtworzą badacze wywodzący się z różnych dyscyplin nauk humanistycznych
(antropologia,  etnologia,  filozofia,  historia,  kulturoznawstwo,  literaturoznawstwo,  nauki  o  sztuce,  religioznawstwo)  i
społecznych  (nauki  o  polityce,  nauki  o  zarządzaniu,  socjologia,  psychologia).

Związek badań naukowych z dydaktyką
Istnieje  ścisły  związek badań naukowych z  dydaktyką w ramach kierunku relacje  międzykulturowe.  Zarówno badania
prowadzone w Instytucie Studiów Międzykulturowych jak i dydaktyka mają wyraźnie interdyscyplinarny charakter. Mocno
akcentuje  się  również  międzykulturowy  charakter  przedmiotu  badań  i  studiów.  W  programie  studiów  znajduje
odzwierciedlenie  również  fakt,  że  badania  większości  pracowników  ISM  dotyczą  zagadnień  ogólnych  z  zakresu  nauk
społecznych i humanistycznych (wielokulturowość, komunikacja międzykulturowa, studia nad mniejszościami kulturowymi,
globalizacja,  związki  kultury  z  gospodarką,  migracje,  kompetencje  międzykulturowe,  ruchy  społeczno-kulturowe,
społeczeństwo obywatelskie, media, kultura popularna, tradycja i kultura artystyczna), ale są one harmonijnie łączone z
analizami konkretnych społeczeństw i grup kulturowych (np. Romowie, Łemkowie, Samowie czy społeczeństwa Brazylii,
Filipin,  Japonii,  Hiszpanii,  Portugalii,  Rosji,  Stanów  Zjednoczonych  Ameryki  Północnej,  Szwecji,  Szwajcarii  i  Włoch).
Przykładami realizowanych przez pracowników ISM konkretnych projektów badawczych dotyczących wymienionych powyżej
zagadnień mogą być następujące uzyskane ostatnio granty badawcze: "FestiVersities:  Europejskie festiwale muzyczne,
przestrzenie publiczne i różnorodność kulturowa" (grant uzyskany w ramach konkursu Humanities in the European Research
Area), "Rewizja szwedzkiej polityki integracyjnej wobec imigrantów w kontekście kryzysu migracyjnego po roku 2010" (grant
uzyskany w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki), "Współpraca wyższych uczelni i organizacji pozarządowych jako
animatorów społeczeństwa  obywatelskiego  z  wykorzystaniem potencjału  dziedzictwa  kulturowego"  (grant  uzyskany  w
ramach programu DIALOG).

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedziba Instytutu Studiów Międzykulturowych znajduje  się  na Kampusie  600-lecia  odnowienia  UJ  w budynku przy ul.
Gronostajowej  3  w  Krakowie.  Budynek  ten  jest  stosunkowo  nowoczesnym  obiektem  (wybudowanym  w  1999  roku),
mieszczącym zarówno sekretariat, gabinety pracowników, jak i sale dydaktyczne. ISM dysponuje pomieszczeniami o łącznej
powierzchni 324,99 m2. Oprócz własnych sal, ISM korzysta również z pomieszczeń dydaktycznych w budynkach przy ul.
Gronostajowej 3 oraz Gronostajowej 7 należących do zasobów Administracji UJ.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Instytutu Studiów Międzykulturowych prowadzone są w następujących
salach dydaktycznych:
- sala 143, ul. Gronostajowa 3 – 40 miejsc (sala multimedialna)
- sala 031, ul. Gronostajowa 3 – 40 miejsc (sala multimedialna)
- sala 153, ul. Gronostajowa 3 – 60 miejsc (sala multimedialna)

W budynkach przy ul.  Gronostajowej  3 oraz przy ul.  Gronostajowej  7 wszyscy studenci  i  pracownicy mają dostęp do
bezprzewodowego Internetu, zarówno w salach dydaktycznych, jak i w korytarzach, gdzie zostały stworzone enklawy do
pracy własnej lub odpoczynku podczas przerw miedzy zajęciami. ISM nie posiada własnej sali komputerowej i korzysta w tym
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zakresie z sal Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

W chwili obecnej Biblioteka ISM znajduje się w przestronnych (ponad 2400 m2) i dobrze oświetlonych (światło dzienne i
ergonomiczne sztuczne oświetlenie) pomieszczeniach Biblioteki Wydziałowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
która znajduje się przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4 w Krakowie (Kampus UJ).
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED:

Liczba semestrów: 6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu:

W toku studiów należy zrealizować jedną z dwóch specjalizacji - Komunikacja międzykulturowa albo Mediacje i praca z
mniejszościami.  Wybór  jednej  z  dwóch specjalizacji  następuje przed końcem I  roku studiów,  a  zajęcia  specjalizacyjne
realizowane są w trakcie II i III roku studiów (dwa w każdym semestrze). Należy realizować wszystkie 8 modułów wybranej
specjalizacji. Każdy moduł specjalizacyjny uruchamiany jest co dwa lata dla studentów II i III roku danej specjalizacji. W
ramach  modułów  fakultatywnych,  oprócz  zajęć  seminaryjnych  i  lektoratu  drugiego  języka  obcego,  należy  uzyskać
przynajmniej 23 punktów ECTS za moduły fakultatywne z dyscypliny nauk socjologicznych (w tym 5 za moduły w języku
obcym) oraz przynajmniej 20 punktów ECTS za moduły fakultatywne z zakresu nauk o kulturze i religii (w tym 5 za moduły w
języku obcym). W ramach kształcenia językowego należy zdać egzamin z języka angielskiego (przynajmniej na poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i drugiego języka obcego (przynajmniej na poziomie A1 EOKJ), a także
obligatoryjne translatorium i przynajmniej dwa moduły fakultatywne w języku obcym (10 punktów ECTS).

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 170

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 19

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 73

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 2

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1809

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

W toku studiów studenci muszą odbyć 60 godzin praktyk zawodowych. Zasady zaliczenia praktyk zawodowych zostały
określone w Regulaminie odbywania praktyk studenckich na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie Studiów
Międzykulturowych.

0314
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Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Uzyskanie  180  punktów  ECTS,  w  tym  zaliczenie  wszystkich  kursów  obligatoryjnych  i  praktyk  zawodowych,  złożenie
zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Nazwa PRK

RMI_K1_W01 Absolwent zna i rozumie charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych i
humanistycznych, ich specyfikę przedmiotową oraz metodologiczną. P6U_W

RMI_K1_W02 Absolwent zna i rozumie teorie dotyczące wielokulturowości, grup kulturowych oraz
relacji między nimi, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji grup mniejszościowych. P6S_WG

RMI_K1_W03
Absolwent zna i rozumie teorie dotyczące komunikacji międzykulturowej, postaw i
stereotypów międzygrupowych oraz innych indywidualnych aspektów kontaktów
międzykulturowych.

P6S_WG

RMI_K1_W04
Absolwent zna i rozumie koncepcje analityczne dotyczące procesów społeczno-
kulturowych oraz różnych form działalności organizacji o charakterze społeczno-
kulturowym, gospodarczym i politycznym w przestrzeni ponadnarodowej.

P6S_WG

RMI_K1_W05
Absolwent zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej, normy i wartości
wiążące się ze społeczną rolą studenta i absolwenta uczelni wyższej oraz strategie
rozwoju osobistego i zawodowego.

P6S_WK

Umiejętności

Kod Nazwa PRK

RMI_K1_U01
Absolwent potrafi 0pisywać problemy społeczne i przeprowadzać studia przypadków i
proste analizy porównawcze, wykorzystując do tego metody i narzędzia badawcze z
zakresu nauk socjologicznych oraz innych nauk społecznych i humanistycznych.

P6S_UW

RMI_K1_U02
Absolwent potrafi organizować, realizować i ewaluować działania o charakterze
społeczno-kulturowym w środowisku międzykulturowym albo skierowane do
przedstawicieli innych grup kulturowych lub podejmowane na ich rzecz.

P6S_UO

RMI_K1_U03
Absolwent potrafi komunikować się w kontekście akdemickim z użyciem
specjalistycznej terminologii w zakresie nauki humanistycznych i społecznych, także
w języku obcym, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

P6S_UK

RMI_K1_U04 Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować pogłębianie własnych
umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej. P6S_UU

Kompetencje społeczne

Kod Nazwa PRK

RMI_K1_K01
Absolwent jest gotów do angażowania się na rzecz dialogu międzykulturowego i
działań na rzecz mniejszości kulturowych, jak i ochrony dziedzictwa i wartości własnej
grupy kulturowej.

P6S_KO

RMI_K1_K02 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy, wyznacza kierunków
własnego rozwoju oraz rozwijania umiejętności miękkich. P6S_KK

RMI_K1_K03
Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych oraz
nawiązywania i utrzymywania kontaktów z osobami kierującymi się odmiennymi
normami, wartościami i kultywującymi inne zwyczaje.

P6S_KR
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Plany studiów
Kierownik studiów podejmuje decyzję,  w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i  które przedmioty
fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę
przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje
możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów
realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie
odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (23,  z  tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk
humanistycznych (20, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych
można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Wprowadzenie do nauki o relacjach międzykulturowych 60 6,0 egzamin O

Filozofia 45 5,0 egzamin O

Regiony kulturowe świata 45 5,0 egzamin O

Religie świata 30 3,0 egzamin O

Antropologia kultury 30 3,0 egzamin O

Redakcja tekstów naukowych 30 3,0 zaliczenie O

WF 60 - zaliczenie O

BHK 4 - zaliczenie O

Tutorial 20 1,0 zaliczenie O

Dzieje starożytnych i średniowiecznych relacji międzykulturowych 45 5,0 egzamin O

Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych 45 5,0 egzamin O

Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce 30 3,0 egzamin O

Kultura a gospodarka 30 3,0 egzamin O

Wybrane aspekty współczesnych stosunków międzynarodowych 30 3,0 egzamin O

Psychologia międzykulturowa 30 3,0 egzamin O

Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne O

W ciągu całego toku studiów należy uzyskać przynajmniej 20 punkty ECTS za przedmioty fakultatywne z zakresu nauk
humanistycznych (z tego 5 za przedmioty w języku obcym).

Postmodernizm 30 3,0 zaliczenie F

Nordycki krąg kulturowy 30 3,0 zaliczenie F

Kulturowe aspekty wojny 30 3,0 zaliczenie F

Trzecie kino w perspektywie antropologicznej 30 3,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do kultury Japonii 30 3,0 zaliczenie F

Kultura i performans 30 3,0 zaliczenie F

Hiszpańskie fiesty i ich kulturowy kontekst 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Sustainable Tourism and Cultural Development 30 5,0 zaliczenie F

Moduł fakultatywny z zakresu nauk humanistycznych 30 3,0 zaliczenie F

Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne O

W ciągu całego toku studiów należy uzyskać przynajmniej 23 punktów ECTS za przedmioty fakultatywne z zakresu nauk
społecznych (z tego 5 punktów za przedmioty w języku obcym).

Wielokulturowość Szwajcarii 30 3,0 zaliczenie F

Wielokulturowość Kanady 30 3,0 zaliczenie F

Krytyczna analiza mediów 30 3,0 zaliczenie F

Kultura polityczna Stanów Zjednoczonych 30 3,0 zaliczenie F

Polonia w perspektywie porównawczej 30 3,0 zaliczenie F

Zrozumieć Rosję 30 3,0 zaliczenie F

Trening wrażliwości (między)kulturowej 30 3,0 zaliczenie F

Procesy transkulturacji w perspektywie porównawczej 30 3,0 zaliczenie F

Współcześni Romowie 30 3,0 zaliczenie F

Music in Cultures 30 5,0 zaliczenie F

Moduł fakultatywny z zakresu nauk społecznych 30 3,0 zaliczenie F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Wprowadzenie do nauki o relacjach międzykulturowych 60 6,0 egzamin O

Filozofia 45 5,0 egzamin O

Regiony kulturowe świata 45 5,0 egzamin O

Religie świata 30 3,0 egzamin O

Antropologia kultury 30 3,0 egzamin O

Redakcja tekstów naukowych 30 3,0 zaliczenie O

WF 60 - zaliczenie O

BHK 4 - zaliczenie O

Dzieje starożytnych i średniowiecznych relacji międzykulturowych 45 5,0 egzamin O

Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych 45 5,0 egzamin O

Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce 30 3,0 egzamin O

Kultura a gospodarka 30 3,0 egzamin O

Wybrane aspekty współczesnych stosunków międzynarodowych 30 3,0 egzamin O

Psychologia międzykulturowa 30 3,0 egzamin O

Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

W ciągu całego toku studiów należy uzyskać przynajmniej 20 punkty ECTS za przedmioty fakultatywne z zakresu nauk
humanistycznych (z tego 5 za przedmioty w języku obcym).

Postmodernizm 30 3,0 zaliczenie F

Nordycki krąg kulturowy 30 3,0 zaliczenie F

Kulturowe aspekty wojny 30 3,0 zaliczenie F

Trzecie kino w perspektywie antropologicznej 30 3,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do kultury Japonii 30 3,0 zaliczenie F

Kultura i performans 30 3,0 zaliczenie F

Hiszpańskie fiesty i ich kulturowy kontekst 30 3,0 zaliczenie F

Sustainable Tourism and Cultural Development 30 5,0 zaliczenie F

Moduł fakultatywny z zakresu nauk humanistycznych 30 3,0 zaliczenie F

Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne O

W ciągu całego toku studiów należy uzyskać przynajmniej 23 punktów ECTS za przedmioty fakultatywne z zakresu nauk
społecznych (z tego 5 punktów za przedmioty w języku obcym).

Wielokulturowość Szwajcarii 30 3,0 zaliczenie F

Wielokulturowość Kanady 30 3,0 zaliczenie F

Krytyczna analiza mediów 30 3,0 zaliczenie F

Kultura polityczna Stanów Zjednoczonych 30 3,0 zaliczenie F

Polonia w perspektywie porównawczej 30 3,0 zaliczenie F

Zrozumieć Rosję 30 3,0 zaliczenie F

Trening wrażliwości (między)kulturowej 30 3,0 zaliczenie F

Procesy transkulturacji w perspektywie porównawczej 30 3,0 zaliczenie F

Współcześni Romowie 30 3,0 zaliczenie F

Music in Cultures 30 5,0 zaliczenie F

Moduł fakultatywny z zakresu nauk społecznych 30 3,0 zaliczenie F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Dzieje nowożytnych relacji międzykulturowych 45 5,0 egzamin O

Międzykulturowe badania porównawcze 45 4,0 egzamin O

Socjologia kultury 45 5,0 egzamin O

Język angielski 30 3,0 zaliczenie O

Cywilizacje współczesne 30 3,0 egzamin O

Edukacja antydyskryminacyjna 30 3,0 egzamin O

Drugi język obcy 30 3,0 zaliczenie O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne O

W ciągu całego toku studiów należy uzyskać przynajmniej 20 punkty ECTS za przedmioty fakultatywne z zakresu nauk
humanistycznych (z tego 5 za przedmioty w języku obcym).

Postmodernizm 30 3,0 zaliczenie F

Nordycki krąg kulturowy 30 3,0 zaliczenie F

Kulturowe aspekty wojny 30 3,0 zaliczenie F

Trzecie kino w perspektywie antropologicznej 30 3,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do kultury Japonii 30 3,0 zaliczenie F

Kultura i performans 30 3,0 zaliczenie F

Hiszpańskie fiesty i ich kulturowy kontekst 30 3,0 zaliczenie F

Sustainable Tourism and Cultural Development 30 5,0 zaliczenie F

Moduł fakultatywny z zakresu nauk humanistycznych 30 3,0 zaliczenie F

Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne O

W ciągu całego toku studiów należy uzyskać przynajmniej 23 punktów ECTS za przedmioty fakultatywne z zakresu nauk
społecznych (z tego 5 punktów za przedmioty w języku obcym).

Wielokulturowość Szwajcarii 30 3,0 zaliczenie F

Wielokulturowość Kanady 30 3,0 zaliczenie F

Krytyczna analiza mediów 30 3,0 zaliczenie F

Kultura polityczna Stanów Zjednoczonych 30 3,0 zaliczenie F

Polonia w perspektywie porównawczej 30 3,0 zaliczenie F

Zrozumieć Rosję 30 3,0 zaliczenie F

Trening wrażliwości (między)kulturowej 30 3,0 zaliczenie F

Procesy transkulturacji w perspektywie porównawczej 30 3,0 zaliczenie F

Współcześni Romowie 30 3,0 zaliczenie F

Music in Cultures 30 5,0 zaliczenie F

Moduł fakultatywny z zakresu nauk społecznych 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Wybór jednej z dwóch ścieżki następuje przed końcem I roku studiów, a zajęcia specjalizacyjne realizowane są w trakcie II i
III  roku studiów (dwa w każdym semestrze).  Należy  realizować wszystkie  8  modułów wybranej  ścieżki.  Każdy moduł
specjalizacyjny uruchamiany jest co dwa lata dla studentów II i III roku danej ścieżki. 

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Komunikacja międzykulturowa 30 3,0 zaliczenie F

Psychologia komunikacji 30 3,0 zaliczenie F

Komunikacja społeczna 30 3,0 zaliczenie F

Savoir vivre i etykieta w komunikacji międzykulturowej 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Negocjacje w warunkach wielokulturowości 30 3,0 zaliczenie F

Język a kultura 30 3,0 zaliczenie F

Stereotypy etniczne w mediach i kulturze 30 3,0 zaliczenie F

Dyplomacja kulturowa 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Wybór jednej z dwóch ścieżek następuje przed końcem I roku studiów, a zajęcia specjalizacyjne realizowane są w trakcie II i
III  roku studiów (dwa w każdym semestrze).  Należy  realizować wszystkie  8  modułów wybranej  ścieżki.  Każdy moduł
specjalizacyjny uruchamiany jest co dwa lata dla studentów II i III roku danej ścieżki. 

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polityka integracyjna 30 3,0 zaliczenie F

Psychologia migracji i akulturacji 30 3,0 zaliczenie F

Edukacja międzykulturowa 30 3,0 zaliczenie F

Mediacje kulturowe 30 3,0 zaliczenie F

Kryminalne aspekty relacji międzykulturowych 30 3,0 zaliczenie F

Kulturowe aspekty praw człowieka 30 3,0 zaliczenie F

Etniczna mobilizacja mniejszości 30 3,0 zaliczenie F

Różnorodność kulturowa – problemy i wyzwania 30 3,0 zaliczenie F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Dzieje nowożytnych relacji międzykulturowych 45 5,0 egzamin O

Międzykulturowe badania porównawcze 45 4,0 egzamin O

Socjologia kultury 45 5,0 egzamin O

Język angielski 30 3,0 zaliczenie O

Cywilizacje współczesne 30 3,0 egzamin O

Edukacja antydyskryminacyjna 30 3,0 egzamin O

Proseminarium licencjackie 30 4,0 zaliczenie O

Drugi język obcy 30 3,0 egzamin O

Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne O

W ciągu całego toku studiów należy uzyskać przynajmniej 20 punkty ECTS za przedmioty fakultatywne z zakresu nauk
humanistycznych (z tego 5 za przedmioty w języku obcym).

Postmodernizm 30 3,0 zaliczenie F

Nordycki krąg kulturowy 30 3,0 zaliczenie F

Kulturowe aspekty wojny 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Trzecie kino w perspektywie antropologicznej 30 3,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do kultury Japonii 30 3,0 zaliczenie F

Kultura i performans 30 3,0 zaliczenie F

Hiszpańskie fiesty i ich kulturowy kontekst 30 3,0 zaliczenie F

Sustainable Tourism and Cultural Development 30 5,0 zaliczenie F

Moduł fakultatywny z zakresu nauk humanistycznych 30 3,0 zaliczenie F

Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne O

W ciągu całego toku studiów należy uzyskać przynajmniej 23 punktów ECTS za przedmioty fakultatywne z zakresu nauk
społecznych (z tego 5 punktów za przedmioty w języku obcym).

Wielokulturowość Szwajcarii 30 3,0 zaliczenie F

Wielokulturowość Kanady 30 3,0 zaliczenie F

Krytyczna analiza mediów 30 3,0 zaliczenie F

Kultura polityczna Stanów Zjednoczonych 30 3,0 zaliczenie F

Polonia w perspektywie porównawczej 30 3,0 zaliczenie F

Zrozumieć Rosję 30 3,0 zaliczenie F

Trening wrażliwości (między)kulturowej 30 3,0 zaliczenie F

Procesy transkulturacji w perspektywie porównawczej 30 3,0 zaliczenie F

Współcześni Romowie 30 3,0 zaliczenie F

Music in Cultures 30 5,0 zaliczenie F

Moduł fakultatywny z zakresu nauk społecznych 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Komunikacja międzykulturowa 30 3,0 zaliczenie F

Psychologia komunikacji 30 3,0 zaliczenie F

Komunikacja społeczna 30 3,0 zaliczenie F

Savoir vivre i etykieta w komunikacji międzykulturowej 30 3,0 zaliczenie F

Negocjacje w warunkach wielokulturowości 30 3,0 zaliczenie F

Język a kultura 30 3,0 zaliczenie F

Stereotypy etniczne w mediach i kulturze 30 3,0 zaliczenie F

Dyplomacja kulturowa 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polityka integracyjna 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Psychologia migracji i akulturacji 30 3,0 zaliczenie F

Edukacja międzykulturowa 30 3,0 zaliczenie F

Mediacje kulturowe 30 3,0 zaliczenie F

Kryminalne aspekty relacji międzykulturowych 30 3,0 zaliczenie F

Kulturowe aspekty praw człowieka 30 3,0 zaliczenie F

Etniczna mobilizacja mniejszości 30 3,0 zaliczenie F

Różnorodność kulturowa – problemy i wyzwania 30 3,0 zaliczenie F

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Język angielski 30 3,0 zaliczenie O

Współczesne stosunki etniczne 30 3,0 egzamin O

Media globalne - translatorium 30 3,0 egzamin O

Instytucje w relacjach międzykulturowych 30 3,0 egzamin O

Seminarium licencjackie 30 5,0 zaliczenie O

Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne O

W ciągu całego toku studiów należy uzyskać przynajmniej 20 punkty ECTS za przedmioty fakultatywne z zakresu nauk
humanistycznych (z tego 5 za przedmioty w języku obcym).

Postmodernizm 30 3,0 zaliczenie F

Nordycki krąg kulturowy 30 3,0 zaliczenie F

Kulturowe aspekty wojny 30 3,0 zaliczenie F

Trzecie kino w perspektywie antropologicznej 30 3,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do kultury Japonii 30 3,0 zaliczenie F

Kultura i performans 30 3,0 zaliczenie F

Hiszpańskie fiesty i ich kulturowy kontekst 30 3,0 zaliczenie F

Sustainable Tourism and Cultural Development 30 5,0 zaliczenie F

Moduł fakultatywny z zakresu nauk humanistycznych 30 3,0 zaliczenie F

Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne O

W ciągu całego toku studiów należy uzyskać przynajmniej 23 punktów ECTS za przedmioty fakultatywne z zakresu nauk
społecznych (z tego 5 punktów za przedmioty w języku obcym).

Wielokulturowość Szwajcarii 30 3,0 zaliczenie F

Wielokulturowość Kanady 30 3,0 zaliczenie F

Krytyczna analiza mediów 30 3,0 zaliczenie F

Kultura polityczna Stanów Zjednoczonych 30 3,0 zaliczenie F

Polonia w perspektywie porównawczej 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Zrozumieć Rosję 30 3,0 zaliczenie F

Trening wrażliwości (między)kulturowej 30 3,0 zaliczenie F

Procesy transkulturacji w perspektywie porównawczej 30 3,0 zaliczenie F

Współcześni Romowie 30 3,0 zaliczenie F

Music in Cultures 30 5,0 zaliczenie F

Moduł fakultatywny z zakresu nauk społecznych 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Komunikacja międzykulturowa 30 3,0 zaliczenie F

Psychologia komunikacji 30 3,0 zaliczenie F

Komunikacja społeczna 30 3,0 zaliczenie F

Savoir vivre i etykieta w komunikacji międzykulturowej 30 3,0 zaliczenie F

Negocjacje w warunkach wielokulturowości 30 3,0 zaliczenie F

Język a kultura 30 3,0 zaliczenie F

Stereotypy etniczne w mediach i kulturze 30 3,0 zaliczenie F

Dyplomacja kulturowa 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polityka integracyjna 30 3,0 zaliczenie F

Psychologia migracji i akulturacji 30 3,0 zaliczenie F

Edukacja międzykulturowa 30 3,0 zaliczenie F

Mediacje kulturowe 30 3,0 zaliczenie F

Kryminalne aspekty relacji międzykulturowych 30 3,0 zaliczenie F

Kulturowe aspekty praw człowieka 30 3,0 zaliczenie F

Etniczna mobilizacja mniejszości 30 3,0 zaliczenie F

Różnorodność kulturowa – problemy i wyzwania 30 3,0 zaliczenie F

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Język angielski 30 4,0 egzamin O

Współczesne stosunki etniczne 30 3,0 egzamin O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Media globalne - translatorium 30 3,0 egzamin O

Instytucje w relacjach międzykulturowych 30 3,0 egzamin O

Wykłady otwarte 30 1,0 zaliczenie O

Praktyki zawodowe 60 2,0 zaliczenie O

Seminarium licencjackie 30 5,0 zaliczenie O

Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne O

W ciągu całego toku studiów należy uzyskać przynajmniej 20 punkty ECTS za przedmioty fakultatywne z zakresu nauk
humanistycznych (z tego 5 za przedmioty w języku obcym).

Postmodernizm 30 3,0 zaliczenie F

Nordycki krąg kulturowy 30 3,0 zaliczenie F

Kulturowe aspekty wojny 30 3,0 zaliczenie F

Trzecie kino w perspektywie antropologicznej 30 3,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do kultury Japonii 30 3,0 zaliczenie F

Kultura i performans 30 3,0 zaliczenie F

Hiszpańskie fiesty i ich kulturowy kontekst 30 3,0 zaliczenie F

Sustainable Tourism and Cultural Development 30 5,0 zaliczenie F

Moduł fakultatywny z zakresu nauk humanistycznych 30 3,0 zaliczenie F

Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne O

W ciągu całego toku studiów należy uzyskać przynajmniej 23 punktów ECTS za przedmioty fakultatywne z zakresu nauk
społecznych (z tego 5 punktów za przedmioty w języku obcym).

Wielokulturowość Szwajcarii 30 3,0 zaliczenie F

Wielokulturowość Kanady 30 3,0 zaliczenie F

Krytyczna analiza mediów 30 3,0 zaliczenie F

Kultura polityczna Stanów Zjednoczonych 30 3,0 zaliczenie F

Polonia w perspektywie porównawczej 30 3,0 zaliczenie F

Zrozumieć Rosję 30 3,0 zaliczenie F

Trening wrażliwości (między)kulturowej 30 3,0 zaliczenie F

Procesy transkulturacji w perspektywie porównawczej 30 3,0 zaliczenie F

Współcześni Romowie 30 3,0 zaliczenie F

Music in Cultures 30 5,0 zaliczenie F

Moduł fakultatywny z zakresu nauk społecznych 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Komunikacja międzykulturowa 30 3,0 zaliczenie F

Psychologia komunikacji 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Komunikacja społeczna 30 3,0 zaliczenie F

Savoir vivre i etykieta w komunikacji międzykulturowej 30 3,0 zaliczenie F

Negocjacje w warunkach wielokulturowości 30 3,0 zaliczenie F

Język a kultura 30 3,0 zaliczenie F

Stereotypy etniczne w mediach i kulturze 30 3,0 zaliczenie F

Dyplomacja kulturowa 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polityka integracyjna 30 3,0 zaliczenie F

Psychologia migracji i akulturacji 30 3,0 zaliczenie F

Edukacja międzykulturowa 30 3,0 zaliczenie F

Mediacje kulturowe 30 3,0 zaliczenie F

Kryminalne aspekty relacji międzykulturowych 30 3,0 zaliczenie F

Kulturowe aspekty praw człowieka 30 3,0 zaliczenie F

Etniczna mobilizacja mniejszości 30 3,0 zaliczenie F

Różnorodność kulturowa – problemy i wyzwania 30 3,0 zaliczenie F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Wprowadzenie do nauki o relacjach

międzykulturowych

Nazwa przedmiotu
Wprowadzenie do nauki o relacjach międzykulturowych

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

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

Liczba punktów ECTS
6

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
gotowość do regularnego, systematycznego nabywania wiedzy zgodnie z harmonogramem przedmiotu

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej relacji międzykulturowych, prawidłowości jakimi się rządzą, podmiotów
jakie je współkształtują, efektów jakie powstają, wywierając wpływ na współczesne społeczeństwa i jednostki.

C2 nabywanie umiejętności krytycznego selekcjonowania danych zastanych, ich krytycznej analizy oraz
konstruowania logicznych wniosków, o silnej merytorycznej podbudowie.

C3 nabycie kompetencji rozumienia i analizowania tekstów specjalistycznych z zakresu teorii i praktyki relacji
międzykulturowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych oraz
ma podstawową wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych
i społecznych, a także ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

RMI_K1_W01, RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03, RMI_K1_W04

W2 Student zna metody i narzędzia, pozyskiwania i analizowania danych oraz
interpretowania zjawisk charakterystycznych dla relacji międzykulturowych.

RMI_K1_W01, RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03, RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i  rozwijać swoje umiejętności,
korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych
technologii (ICT).

RMI_K1_U02, RMI_K1_U03,
RMI_K1_U04

U2 Student posiada elementarne umiejętności pozwalające na analizowanie tekstów
dotyczących nauk o kulturze; potrafi sformułować wnioski z ich lektury.

RMI_K1_U01, RMI_K1_U02,
RMI_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student potrafi merytorycznie tłumaczyć różnice kulturowe i znając ich naturę oraz
genezę, projektować najbardziej korzystne uwarunkowania do pokojowych
i konstruktywnych relacji międzykulturowych.

RMI_K1_K01, RMI_K1_K02,
RMI_K1_K03

K2 Student potrafi krytycznie oceniać własne kompetencje społeczne i kulturowe,
w kontekście różnorodności kulturowej współczesnego świata.

RMI_K1_K01, RMI_K1_K02,
RMI_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Istota kultury – perspektywy badawcze w ujęciu historycznym oraz współczesnym; W1, U2, K1

2. normy kulturowe oraz tolerancja lub jej brak dla odchyleń wobec norm; W2, U2, K2

3. bezpieczeństwo versus niepewność – kulturowe uwarunkowania; W2, U1, K1

4. męskość i kobiecość w kulturach na wybranych przykładach; W2, U1, U2, K1, K2

5. człowiek i społeczeństwo między naturą a kulturą; W1, W2, U1, K1

6. kulturowa jednorodność versus wielokulturowość; W1, U2, K1, K2

7. emocje w kulturach – zróżnicowany stopień przyzwolenia ekspresji; W2, U2, K1, K2

8. zróżnicowanie dystansu indywidualnego, społecznego i publicznego warunkowane
kulturą; W2, U2, K1

9. dominacja versus egalitaryzm indywidualny i zbiorowy; W2, U1, K1

10. indywidualizm versus kolektywizm – działanie jednostkowe i zbiorowe w różnych
kulturach. W2, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
regularna, systematyczna obecność na zajęciach, podejmowanie
konstruktywnej dyskusji, lektura zadanych tekstów, przygotowanie do
zajęć.

ćwiczenia zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

regularna, systematyczna obecność na zajęciach, podejmowanie
konstruktywnej dyskusji, lektura zadanych tekstów, przygotowanie do
zajęć.
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Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przygotowanie do egzaminu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do ćwiczeń 25

konsultacje 5

przygotowanie do sprawdzianu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny zaliczenie pisemne zaliczenie na ocenę

W1 x x

W2 x x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Postmodernizm

Nazwa przedmiotu
Postmodernizm

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr
5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Pierwszym celem przedmiotu jest usytuowanie postmodernizmu w relacji do poprzedzającej go formacji
kulturowej oraz modernistycznych stanowisk epistemologicznych. Kolejne wykłady poświęcone będą odpowiedzi
na najistotniejsze pytania związane z zamanifestowaniem się teoretycznych i estetycznych przejawów nowego
doświadczenia kulturowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
ma pogłębioną i  uporządkowaną wiedzę o  genezie i kierunkach rozwoju postmodernizmu oraz
jego relacji z modernizmem; rozumie historyczne i społeczno-polityczne i gospodarcze (późny
kapitalizm) uwarunkowania prowadzące do ukształtowania się kondycji postmodernistycznej
i typowego dla niej dyskursu

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W04

W2
ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego
i społecznego w dobie ponowoczesności, ich prawidłowości i zakłóceń związanych ze zjawiskami
charakterystycznymi dla ponowoczesności

RMI_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie, na piśmie oraz z zastosowaniem
technik multimedialnych, na tematy dotyczące postmodernizmu i ponowoczesności RMI_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności , zważywszy na „płynny” charakter
ponowoczesności rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju
osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza
kierunki własnego rozwoju i kształcenia na poziomie zaawansowanym

RMI_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pierwszym celem przedmiotu jest usytuowanie tytułowego fenomenu w relacji
do poprzedzającej go formacji kulturowej oraz modernistycznych stanowisk
epistemologicznych. Kolejne wykłady poświęcone będą odpowiedzi na najistotniejsze
pytania związane z zamanifestowaniem się teoretycznych i estetycznych przejawów
nowego doświadczenia kulturowego. Kiedy zaczął się postmodernizm? Kto pierwszy
i w jakich okolicznościach zastosował to pojęcie? Jakie są jego podstawowe
symptomy? Zajęcia przedstawiają sylwetki i główne wątki myśli najważniejszych
filozofów postmodernistycznych a także socjologów związanych z tym nurtem.
Przedmiot kursu będzie również oscylował wokół pytania: Jak postmodernizm wyraża
się w sztuce? Odpowiedzi na nie będziemy poszukiwać m. in. poprzez analizę
przykładów sztuki postmodernistycznej. Celem kursu jest także zapoznanie studentów
z założeniami teoretycznymi, praktyką literatury postmodernistycznej. Rozważania
nad tekstami literackim towarzyszyć będzie wprowadzenie pojęć metafikcji, auto-
referencji, intertekstualności. Geneza i analiza pojęcia postmodernizmu. Stosunek
postmoderny do modernizmu – próby opisu. Postmodernizmu a ponowoczesność.
Kryzys wielkich metanarracji J.-F. Lyotard. Koncepcja gier językowych, zatargu,
dyssensu. J. Baudrillard–precesja symulakrów. Kategoria prędkości w kulturze
i społeczeństwie. Od futuryzmu do dromologii Paula Virilio. Nauka – technika – etyka –
estetyka. J. Derrida – dekonstrukcja. Krytyka logocentryzmu i fonocentryzmu Myślenie
nomadyczne – Gilles Deleuze, Felix Guattari. Postmodernizm a religia. New Age. Etyka
ponowoczesna. Myśl etyczna Zygmunta Baumana. Wyznaczniki literatury
postmodernistycznej (J.L. Borges, J. Barth, R. Coover, U. Eco, T. Pynchon).
Architektura postmodernistyczna Wyróżniki postmodernizmu w komunikacie
audiowizualnym (estetyka nadmiaru, dwukodowość, simulacrum). Twórczość Petera
Greenawaya jako nowy genre filmowego postmodernizmu. „Postmodernizm
po polsku” według Witolda Gombrowicza – niedojrzałość jako nowa kondycja jednostki
i kultury.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
ustne

Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu ustnego oraz regularnego
uczestniczenia w zajęciach, podczas których prócz elementu wykładowego
obecny jest element konwersatoryjny, stymulujący studentów do aktywnego
wykorzystywania zdobytej wiedzy.
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Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
81

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie ustne

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Wielokulturowość Szwajcarii

Nazwa przedmiotu
Wielokulturowość Szwajcarii

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr
5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 historyczne korzenie kształtowania się wielokulturowego społeczeństwa
szwajcarskiego RMI_K1_W02

W2 współczesne uwarunkowania przemian społeczeństwa szwajcarskiego RMI_K1_W02, RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyjaśnić genezę wielokulturowości we współczesnym świecie oraz
usystematyzować jej różnorodne typy RMI_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 angażowania się w realizację projektów wielokulturowych RMI_K1_K01, RMI_K1_K02,
RMI_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. proces kształtowania się tzw. „wielokulturowości tradycyjnej” na płaszczyźnie
językowej i religijnej W1, U1

2. procesy migracyjne w Szwajcarii w drugiej połowie XX w. W2, U1
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3.
reakcja na nasilone procesy migracyjne - na poziomie federalnym, kantonalnym
i lokalnym; wyzwania dla społeczeństwa szwajcarskiego; reakcje na scenie politycznej
krajowej i międzynarodowej

K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne uzyskanie więcej niż 50% punktów w teście zaliczeniowym

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Nordycki krąg kulturowy

Nazwa przedmiotu
Nordycki krąg kulturowy

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr
5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Gotowość do nabywania wiedzy, czytania zadanych tekstów, podejmowania krytycznej analizy tekstów, regularnego
uczestniczenia w zajęciach.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów ze specyfiką kulturową, polityczną i społeczną krajów nordyckich.

C2 Przybliżenie historycznych, religijnych, gospodarczych uwarunkowań do kształtowania współczesnego państwa
dobrobytu w wydaniu nordyckim.

C3 Poznanie specyfiki nordyckich kultur i społeczeństw oraz relacji wewnątrznordyckich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie historyczne i współczesne uwarunkowania krajów
nordyckich: Szwecji, Finlandii, Danii, Norwegii, Islandii.

RMI_K1_W02, RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

W2 Student zna i rozumie na czym polega różnorodność wewnątrznordycka
w obszarach kultury, języka, polityki, gospodarki, społeczeństwa.

RMI_K1_W02, RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

W3
Student zna i rozumie mitologię nordycką jako materię wykorzystywaną
we współczesnych formach kulturowych: performans, happening, film,
komiks, literatura.

RMI_K1_W02, RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi właściwie odczytywać nordycki kod kulturowy, znając jego
genezę, historię oraz znaczenia.

RMI_K1_U01, RMI_K1_U02,
RMI_K1_U03, RMI_K1_U04

U2
Student nabywa umiejętność selekcjonowania materiałów zastanych
dotyczących nordyckiego kręgu kulturowego i wyboru merytorycznie
wiarygodnych.

RMI_K1_U01, RMI_K1_U02,
RMI_K1_U03, RMI_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współpraca w grupie. RMI_K1_K01, RMI_K1_K02,
RMI_K1_K03

K2 rozumienie genezy kulturowej odmienności. RMI_K1_K01, RMI_K1_K02,
RMI_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Norden ogólnie W1, W2, U1, K2

2. mitologia W1, W2, W3, U1, U2, K2

3. wikingowie W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

4. związki historyczne + po 1945 W1, W2, U1, U2, K2

5. języki (runa i znaki liczbowe) + literatura W1, W2, U1, U2, K2

6. mniejszości etniczne i narodowe: Samowie W1, W2, U1, U2, K2

7. mniejszości etniczne i narodowe: Tornedalczycy i Kwenowie W1, W2, U1, U2, K2

8. analiza wybranych przez studentów zagadnień z obszaru kultury, gospodarki, polityki
i społeczeństwa.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

1) regularne uczestnictwo w zajęciach - możliwa 1
nieusprawiedliwiona nieobecność 2) przygotowanie projektu (PP) 3)
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30
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przygotowanie projektu 3

przygotowanie prezentacji multimedialnej 2

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie do zajęć 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne projekt prezentacja

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x x

U2 x x

K1 x x

K2 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Filozofia

Nazwa przedmiotu
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0223 Filozofia i etyka

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

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

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozofia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 słownictwo filozoficzne i teorie filozoficzne. RMI_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać na różnice i podobieństwa pomiędzy teoriami filozoficznymi oraz
posługiwać się słownictwem filozoficznym RMI_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest gotów podjąć dyskusję na temat klasycznych koncepcji
filozoficznych. RMI_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie w problematykę filozoficzną; główne dziedziny filozofii. W1, U1, K1

2. Pierwsi filozofowie i ich koncepcje. W1, U1, K1

3. Sofiści i Sokrates. W1, U1, K1

4. Filozofia Platona; metafizyka, etyka, polityka. W1, U1, K1

5. Filozofia Arystotelesa; metafizyka i etyka W1, U1, K1

6. Filozofia chrześcijańska W1, U1, K1
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7. Filozofia Kartezjusza. W1, U1, K1

8. Racjonalizm w filozofii; Malebranche, Spinoza, Leibniz W1, U1, K1

9. Empiryści brytyjscy: Locke, Berkeley i Hume W1, U1, K1

10. Filozofia Kanta; epistemologia i etyka W1, U1, K1

11. Idealizm niemiecki; Fichte, Schelling, Hegel W1, U1, K1

12. Filozofia Nietzschego W1, U1, K1

13. Utylitaryzm; Mill, Bentham W1, U1, K1

14. Fenomenologia; Husserl, Scheler, Ingarden W1, U1, K1

15. Brytyjska filozofia analityczna; Moore, Wittgenstein, Austin W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

ćwiczenia zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 35

przygotowanie do ćwiczeń 25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
131

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny zaliczenie pisemne

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Wielokulturowość Kanady

Nazwa przedmiotu
Wielokulturowość Kanady

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr
5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest pokazanie różnorodnych obliczy kanadyjskiego społeczeństwa oraz rozwiązań funkcjonujących
w jego ramach na tle szerszej panoramy historycznej Kanady.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe fakty dotyczące procesu formowania państwowości kanadyjskiej
i budowy kanadyjskiej tożsamości RMI_K1_W04

W2 najważniejsze cechy społeczeństwa kanadyjskiego, w tym stosunki między
poszczególnymi grupami społecznymi oraz relacje z ludnością rodzimą RMI_K1_W02, RMI_K1_W03

W3 genezę i mechanizmy funkcjonowania kanadyjskiej polityki wielokulturowości RMI_K1_W02, RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować procesy i zjawiska charakterystyczne dla kultury i społeczeństwa
kanadyjskiego, w tym mechanizmy funkcjonowania polityki wielokulturowości RMI_K1_U01, RMI_K1_U02

U2 rozumie specyfikę Kanady, procesów jej rozwoju; potrafi wykazać różnice
pomiędzy Kanadą a USA

RMI_K1_U01, RMI_K1_U02,
RMI_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 aktywnej pracy samodzielnie oraz w grupie RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

K2 wykorzystania w praktyce uzyskanej wiedzy, zwłaszcza w perspektywie
porównawczej RMI_K1_K01, RMI_K1_K03

K3 publicznego przedstawiania swoich argumentów i odpowiedzi na ich ewentualną
krytykę przez pozostałych uczestników zajęć RMI_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wstęp – kanadyjska wielokulturowość Wprowadzenie do historii społecznej Kanady:
Czasy przedkolonialne i kolonialne; Konfederacja; Zmiany po II wojnie światowej
Społeczeństwo: Ogólna charakterystyka społeczeństwa kanadyjskiego oraz systemu
imigracyjnego; Charakterystyka wybranych grup społecznych (Anglofonii
i Frankofonii, Inne grupy etniczne, Visible minorities, Ludność rdzenna (Indianie,
Inuici, Metysi)) Wielokulturowość - Praktyczne przejawy wielokulturowości, problemy
z implementacją, prawo a wielokulturowość – wybrane case studies; Krytyka
wielokulturowości, interkulturalizm – quebecka wersja wielokulturowości

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, analiza filmów

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie
pisemne,
recenzja

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na minimum 65% zajęć (9
wykładów), napisanie recenzji analizującej zjawisko wielokulturowości w
wybranym filmie (min. objętość 1000 słów) oraz zdanie egzaminu (test).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne recenzja

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x x

K1 x x

K2 x x

K3 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Krytyczna analiza mediów

Nazwa przedmiotu
Krytyczna analiza mediów

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr
5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z różnymi sposobami analizy mediów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna kluczowe metody i techniki analizy mediów i dyskursów społecznych RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić projekt polegający
na analizie wybranych treści medialnych. RMI_K1_U01, RMI_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotowy do krytycznej analizy wiedzy funkcjonującej w przestrzeni
społecznej i zinstytucjonalizowanych sposobów jej produkcji, co pozwala
na odpowiedzialne pełnienie ról społecznych w  przestrzeni publicznej i powiązanych
z faktem bycia obywatelem.

RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs ma charakter praktyczny. Ma on przybliżyć wybrane metody pracy z tekstami
medialnymi (interpretacja treści,analiza zawartości, [krytyczna] analiza dyskursu)
poprzez zajęcia warsztatowe i analizę wybranych przekazów zarówno z zakresu
starych mediów (media drukowane), jak i mediów społecznościowych. W trakcie zajęć
omawiane i jednocześnie realizowane są kolejne etapy analizy tekstów medialnych,
które studenci mogą potem zastosować na przykład przygotowując pracę dyplomową.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium raport
1. Przygotowanie dwóch projektów (indywidualny i grupowy) 2. Aktywne
uczestnictwo w zajęciach (bez konsekwencji do 2 nieobecności, 3-6: dodatkowe
zadanie)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie raportu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

raport

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Regiony kulturowe świata

Nazwa przedmiotu
Regiony kulturowe świata

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

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

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna elementarną terminologię używaną w geografii kultury i geografii regionów RMI_K1_W02, RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi obserwować i interpretować zjawiska geograficzne, a zwłaszcza dostrzega
ich uwarunkowania: językowe, religijne, polityczne i gospodarcze

RMI_K1_U01, RMI_K1_U03,
RMI_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się ustnie, pisemnie oraz
z wykorzystaniem technik multimedialnych na tematy dotyczące wybranych
zagadnień geograficznych, stosując przy tym argumentację zaczerpniętą
z wybranych perspektyw teoretycznych i odwołując się do różnych autorów

RMI_K1_K01, RMI_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Celem modułu jest zaprezentowanie koncepcji świata jako złożonej i zróżnicowanej
całości, złożonej z wielkich regionów – zwartych przestrzennie grup państw
o zbliżonych cechach przyrodniczych, społecznych, kulturowych i gospodarczych.
Podczas zajęć studenci zdobywają wiedzę pozwalającą na analizowanie zjawisk
kulturowych i społecznych w kontekście determinant fizyko-geograficznych. Część
ćwiczeniowa umożliwia praktyczne skonfrontowanie treści teoretycznych
z przykładami fenomenów kulturowych na zasadzie case study. Dzięki pracy
w grupach student zdobywa kompetencje w projektowaniu zadań, doskonali
umiejętności pracy zespołowej a także autoprezentacji.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest: - obecność na zajęciach (liczba
dopuszczalnych nieobecności określona każdorazowo na początku semestru) -
pozytywne zaliczenie ćwiczeń Egzamin ma charakter testu częściowo z pytaniami
zamkniętymi, częściowo otwartymi.

ćwiczenia
projekt,
prezentacj
a

Opracowanie projektu grupowego z zakresu turystyki kulturowej poszczególnych
regionów, który zostanie przedstawiony na forum i poddany dyskusji grupowej.
Szczegóły projektu zostaną podane na początku semestru przez prowadzącego.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do ćwiczeń 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie do egzaminu 35

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny projekt prezentacja

W1 x x

U1 x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Kulturowe aspekty wojny

Nazwa przedmiotu
Kulturowe aspekty wojny

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr
5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedstawienie w historycznym kontekście współczesnych poglądów na fenomen zwany wojną, w tym przede
wszystkim jego kulturowe aspekty

C2 Zrozumienie roli badaczy z kręgu nauk o kulturze w badaniach nad fenomenem wojny - naukowa refleksja
i zastosowania praktyczne

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie terminologię odnoszącą się do kategorii wojny oraz koncepcje
teoretyczne, z których jest ona wywodzona RMI_K1_W01

W2 ...wybrane filozoficzne, psychologiczne i społeczne koncepcje człowieka objaśniające jego
skłonność do posługiwania się przemocą RMI_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne związane z wojną
i przemocą na skalę masową, dostrzega ich uwarunkowania: polityczne, religijne,
gospodarcze i kulturowe

RMI_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 Student jest gotów do refleksji nad naturą wojny i jej przyczynami, odnosi zdobytą wiedzę
do projektowania działań zawodowych RMI_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przegląd definicji pojęcia i poglądów na naturę wojny W1, K1

2. Stosunek do wojny w religiach i systemach filozoficznych. Etyczne aspekty wojny W2, U1

3. Wojna w cywilizacji Zachodu – główne narzędzie globalnej dominacji? U1, K1

4.
Zrozumieć znaczy zwyciężyć? Kompetencje kulturowe jako zasadniczy czynnik
przewagi we współczesnym konflikcie zbrojnym – obecny stan dyskusji nad
zagadnieniem

K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
na ocenę

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalna jedna nieobecność). Dziesięć
pytań otwartych o charakterze opisowo-problemowym, dostosowanych do celów
oraz efektów kształcenia, ocenianych w skali punktowej. Łącznie maksymalna
liczba punktów: 40. 21-23 punkty: dostateczny 24-26: dostateczny plus 27-31:
dobry 32-34: dobry plus 35-40: bardzo dobry

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 3

uczestnictwo w egzaminie 2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 8

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie do egzaminu 22

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Trzecie kino w perspektywie

antropologicznej

Nazwa przedmiotu
Trzecie kino w perspektywie antropologicznej

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr
5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe informacje na temat historii i geografii Ameryki Płd., Afryki, Dalekiego i Bliskiego Wschodu, Antypodów (z
naciskiem położonym na Amerykę Płd., i Afrykę).

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest przybliżenie studentom problematyki tzw. Trzeciego Kina, czyli kinematografii krajów
niezachodniego kręgu kulturowego, wiodących obecnie prym w światowej kinematografii. Analiza dokonań
poszczególnych reżyserów (prowadzona pod kątem antropologicznym, estetycznym i filozoficznym), z Ameryki
Płd., Azji, Afryki i Antypodów, pozwoli na prześledzenie kulturotwórczych procesów postkolonialnych, jak również
otworzy przed słuchaczami możliwość zapoznania się z kulturowymi prerogatywami społeczności w obrębie
których powstaje Trzecie Kino. Choć program kursu obejmuje zagadnienia związane z szerokim spektrum
kinematografii światowej szczególny nacisk w czasie wykładów zostanie położony na kino Ameryki Płd., jako
najbardziej reprezentatywne dla zagadnienia Trzeciego Kina.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Ma podstawową wiedzę o miejscu kulturoznawstwa w systemie nauk humanistycznych
oraz o jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami
naukowymi (filmoznawstwem).

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne, a zwłaszcza dostrzega ich
uwarunkowania: językowe, religijne, polityczne i gospodarcze odbijając się
w produktach omawianych kinematografii.

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach
działających na obszarze kultury, zwłaszcza w dziedzinie organizacji imprez filmowych
i filmoznawczych.

RMI_K1_K01,
RMI_K1_K02,
RMI_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Dyskurs kolonialny i post(neokolonialny) w kinematografii światowej - wczoraj
i dziś. 2. Charakterystyczne cechy III Kina. W1, U1, K1

2.

3.Kino Ameryki Płd.: Realizm „potu i krwi” czy „Realizm Magiczny”? (G. Rocha, E.
Solanas, H. Babenco, A. Jodorowski, C. Reygadas, A. G. Inarritu, G. Del Toro, L.
Alonso). 4.Kino Azji Mniejszej i Afryki: w poszukiwaniu kulturowej tożsamości (M.
Makhmalbaf, A. Kierostami, I. Ouedraogo). 5.Kino Antypodów: między Wschodem
i Zachodem (P. Weir, P. Jackson, F. Schepisi, G. Armstrong, R. Donaldson).

W1, U1, K1

3.

6. Kino japońskie: tradycja zmaga się z nowoczesnością (A. Kurosawa; N. Oshima; M.
Kobayashi, K. Fukasaku, T. Kitano, T. Miike). 7. Kino chińskie, hongkońskie,
koreańskie, wietnamskie i tajlandzkie: kinematografia w walce o demokrację (Z.
Yimou; Ch. Kaige, S. Kwan, J. Woo, T. Hark, R. Lam, J. To, A. Hui, J.To, A.
Waarasethakul). 8. Kino Bliskiego Wschodu (kino egipskie, irańskie, tureckie). 9. Kino
Filipin (Brillante Mendoza, popularne kino filipińskie). 10. Kino indyjskie: nie tylko
Bollywood? (S. Ray, R. Kapoor,K. Johar, F. Akhtar, M. Nair). 11. Kino dawnych republik
Radzieckich (twórczość Sergieja Paradżanowa, kino Gruzji).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczen
ia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest regularne uczęszczanie na wykłady
(trzy, nieusprawiedliwione nieobecności powodują wykreślenie z listy słuchaczy
kursu). Egzamin pisemny (przedstawienie wcześniej przygotowanej prezentacji
dotyczącej wybranego twórcy reprezentującego III kino).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 40
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przygotowanie projektu 10

uczestnictwo w egzaminie 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

projekt

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Kultura polityczna Stanów Zjednoczonych

Nazwa przedmiotu
Kultura polityczna Stanów Zjednoczonych

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr
5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem modułu jest zapoznanie uczestników kursu z koncepcjami teoretycznymi kultury politycznej, ich
przydatnością we współczesnych badaniach społecznych i ich zastosowaniem w badaniach życia politycznego
w USA.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe
efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Ma uporządkowaną wiedzę o różnych teoretycznych podstawach badań nad kulturą
polityczną.

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W04

W2
Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji politycznych
w kontekście stosunków międzykulturowych oraz zna rządzące tymi zmianami
prawidłowości.

RMI_K1_W04

W3
Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, oraz porównywania wytworów
i procesów właściwych dla różnych kultur politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem
kultury politycznej USA .

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Korzystając z różnych źródeł, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować
informacje na temat aspektów kultury politycznej w Stanach Zjednoczonych .

RMI_K1_U02,
RMI_K1_U04
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U2 Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i kulturowe oraz
wzajemne relacje między procesami zachodzącymi w różnych kulturach politycznych.

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą
pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki. RMI_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Historia Stanów Zjednoczonych w kontekście kształtowania się amerykańskiej kultury
politycznej. W1, W2

2. Rozwój teorii kultury politycznej. W1, W2

3. Operacjonalizacja pojęcia kultury politycznej i jej przełożenie na badanie
współczesnych państw. W1, W2, W3

4. Media a kształtowanie opinii publicznej W2, U2

5. Socjalizacja polityczna komponentem kultury politycznej. W1, W2, U2

6. Partycypacja polityczna i tworzenie kapitału społecznego. W1, U2

7. Nowe ruchy społeczne i ich instytucjonalizacja (organizacje pozarządowe). W2, U2

8. Amerykańska kultura polityczna. W3, U1

9. Kulturowe aspekty polityki zagranicznej USA. W3, U1, U2

10. Zwrot wilsoniański i wyjątkowość amerykańska. W3, U1, K1

11. Polityka wewnętrzna a zewnętrzna w USA W3

12. Rola mediów w kształtowaniu kultury politycznej w USA. W3, U1, U2

13. Wpływ opinii publicznej na decyzje polityczne. U1, U2, K1

14. Egzemplifikacja amerykańskiej kultury politycznej: organy i instytucje realizujące
politykę zagraniczną USA. W1, W3, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności), aktywne w nich
uczestnictwo, pozytywny wynik egzaminu ustnego.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie ustne

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Religie świata

Nazwa przedmiotu
Religie świata

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nd.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest: systematyczne pokazanie różnych sposobów religijnego wyrażania się człowieka; wskazanie
na wpływ różnych systemów religijnych na współczesne stosunki międzykulturowe oraz zapoznanie Studentów
i Studentek z podstawowymi systemami religijno-filozoficznymi świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu formy działalności grup religijnych. RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi analizować złożone procesy i zjawiska społeczne dotyczące religii
formułować złożone problemy badawcze i dobierać odpowiednie metody i narzędzia
ich rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu humanistycznych.

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do angażowania się oraz inicjowania działań na rzecz dialogu
międzykulturowego, uwzględniając specyfikę religijną; oraz jest gotów do krytycznej
oceny odbieranych treści i własnej wiedzy.

RMI_K1_K01, RMI_K1_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Hinudizm W1, U1, K1

2. Buddyzm W1, U1, K1

3. Konfucjanizm W1, U1, K1

4. Taoizm W1, U1, K1

5. Szintoizm W1, U1, K1

6. Judaizm W1, U1, K1

7. Islam W1, U1, K1

8. Wybrane elementy chrześcijaństwa W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczen
ia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu oraz regularnego
uczestniczenia w zajęciach, podczas których prócz elementu wykładowego obecny
jest element konwersatoryjny, stymulujący studentów do aktywnego
wykorzystywania zdobytej wiedzy. Zaliczenie końcowe w formie pisemnej (pytania
testowe oraz otwarte: opisowo-problemowe stosowane do podanych efektów
kształcenia) Standardowa skala ocen (5,0-2,0)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 4

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 16

przeprowadzenie badań literaturowych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Wprowadzenie do kultury Japonii

Nazwa przedmiotu
Wprowadzenie do kultury Japonii

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr
5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wybranymi elementami kultury Japonii i wykształcenie
umiejętności dalszych samodzielnych badań.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie kulturę Japonii w perspektywie historyczno-społecznej ze szczególnym
uwzględnieniem aspektów tejże kultury ważnych dla komunikacji międzykulturowej. RMI_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią w zakresie nauk humanistycznych
i społecznych w odniesieniu do wiedzy o kulturze i społeczeństwie Japonii. RMI_K1_U01

U2
Student posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów
wyników badań oraz na projektowanie i realizowanie prostych zadań badawczych związanych
z kulturą Japonii.

RMI_K1_U01
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do angażowania się na rzecz dialogu międzykulturowego i działań
prowadzących do promocji i ochrony dziedzictwa i wartości własnej grupy kulturowej jak
również japońskiego obszaru kulturowego. Ponadto jest gotowy do prowadzenia dialogu
międzykulturowego.

RMI_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Kultura Japonii w perspektywie historycznej – charakterystyka epok 2. “Tradycyjna”
kultura japońska a życie codzienne we współczesnej Japonii 3. Kultura „drogi herbaty”
chadô 4. Kaligrafia 5. Rola religii w kulturze Japonii 6. Rola etykiety we współczesnym
społeczeństwie japońskim 7. Recepcja kultur Zachodu w Japonii 8. Powstanie i rozwój
kultury miejskiej 9. Architektura Japonii między tradycją i nowoczesnością 10. Ogrody
japońskie 11. Kimono jako symbol „japońskości” 12. Kultura jedzenia (shokubunka)
13. Japońska popkultura ze szczególnym uwzględnieniem mangi i anime 14. Teatr
japoński

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
na ocenę

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach, zaliczenie 2
zapowiedzianych kolokwiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu
końcowego. Dopuszczalne są trzy nieobecności na zajęciach bez konieczności
podania powodu. Obecność na zajęciach oraz praca podczas semestru: 35% oceny
końcowej. Egzamin pisemny: 65% oceny końcowej.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do sprawdzianu 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Polonia w perspektywie porównawczej

Nazwa przedmiotu
Polonia w perspektywie porównawczej

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr
5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej Polonii i studiów polonijnych z perspektywy porównawczych
studiów nad diasporami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zna podstawowe fakty dotyczące Polonii, w tym aspekty historyczne,
psychospołeczne, polityczne i instytucjonalne, i potrafi je zinterpretować
z perspektywy studiów nad diasporami

RMI_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi jest zinterpretować wiedzę o Polonii z perspektywy studiów nad diasporami RMI_K1_U01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Doświadczenie wychodźstwa na przykładzie Polaków i ludzi polskiego pochodzenia
oraz innych mniejszości – perspektywa porównawcza W1, U1

2. Polonia – polityka, prawo, instytucje W1, U1
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3. Diaspory – rodzaje diaspor, przykłady i studia przypadków, aspekty psychospołeczne,
zmieniająca się rola diaspor a diaspora Polaków W1, U1

4. Polskość, migracja i tożsamość W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne obecność obowiązkowa

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie ustne

W1 x

U1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Antropologia kultury

Nazwa przedmiotu
Antropologia kultury

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami AK, z rozwojem badań nad kulturą oraz
z antropologiczną koncepcją człowieka

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
EK_01 zna podstawową terminologię z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ma
podstawową wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i społecznych,
a także o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej (KW_001)

RMI_K1_W01

W2
EK_02 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw,
uwzględniając aspekty tego rozwoju: historyczny, gospodarczy, polityczny, społeczny
i kulturowy (KW_004)

RMI_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 EK_04 potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczno-kulturowe, a zwłaszcza
dostrzega ich uwarunkowania: językowe, religijne, polityczne i gospodarcze (KU_01) RMI_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 EK_05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu,
kraju, Europy i świata (KK_03) RMI_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Status teoretyczny antropologii: jej przedmiot, subdyscypliny oraz kierunki pokrewne.
Antropologia jako nauka o kulturze; Podstawowe teorie i pojęcia antropologii
kulturowej. Cz. 1. (kultura, hipotezy dot. jej genezy oraz najważniejsze cechy); 3.
Podstawowe teorie i pojęcia antropologii kulturowej . Cz.2 Cywilizacja, społeczeństwo
pierwotne); Ewolucjonizm w antropologii kultury. Założenia i główni przedstawiciele
(Edward B. Tylor, James Frazer, Lewis H. Morgan); Reakcja na ewolucjonizm - szkoła
kulturowo – historyczna; Francuska szkoła socjologiczna i jej wpływ na rozwój teorii
i praktyki antropologicznej; „Rewolucja funkcjonalistyczna” w antropologii;
Amerykańska antropologia kulturowa. Część I. Historyzm Boasowski i recepcja
psychoanalizy Freuda; Amerykańska antropologia kulturowa. Część II. Kulturalizm
i inspiracje semiotyczne. Antropologia kognitywna; Neoewolucjonizm; Strukturalizm I
poststrukturalizm w antropologii kulturowej; Materializm i perspektywa
marksistowska w antropologii; Postmodernizm; Współczesna antropologia kulturowa –
wybrane problemy.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach (min. 50%)
oraz pozytywne zdanie egzaminu

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do egzaminu 25

przygotowanie do zajęć 8

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Redakcja tekstów naukowych

Nazwa przedmiotu
Redakcja tekstów naukowych

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy oraz niezbędnych umiejętności w zakresie
redakcji tekstu naukowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 kluczowe normy i wartości społeczne oraz ich rodzaje i sposoby przestrzegania, w tym
pojęcie rzetelności autora, ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. RMI_K1_W05

W2 specyfikę tekstów naukowych oraz podstawowe zasady tworzenia tego typu tekstów. RMI_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii w zakresie nauk humanistycznych
i społecznych oraz zastosować zasady tworzenia tekstów naukowych w praktyce. RMI_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej oceny własnej wiedzy, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i dokształcania
się zawodowego; stworzenia odpowiednio przygotowanego pod względem technicznym
(redakcja) tekstu naukowego.

RMI_K1_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny. Ich celem jest zdobycie
podstawowej wiedzy na temat tworzenia i redagowania tekstów o charakterze
naukowym. Studenci będą także poznawać i ćwiczyć techniki streszczania
i parafrazowania tekstów o charakterze naukowym, a także samodzielnie tworzyć
krótkie teksty. W ramach zajęć podjęte zostaną m.in. tematy tj.: rzetelność autora,
rodzaje tekstów naukowych, dobór źródeł i tworzenie bibliografii, a także estetyka
pracy naukowej, w tym: struktura tekstu naukowego, sposoby cytowania i tworzenia
przypisów oraz formatowanie tekstu, jak i zagadnienia stylistyczno-językowe. Uwaga!
Istotnym elementem zajęć jest obowiązkowa wizyta w Bibliotece Jagiellońskiej
(poznanie zasad funkcjonowania BJ oraz zdobycie podstawowych informacji na temat
poszukiwania źródeł i korzystania z zasobów biblioteki).

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie
na ocenę

- Obecność na zajęciach potwierdzona aktywnym uczestnictwem oraz pracą nad
zadanymi ćwiczeniami (dopuszczalne dwie nieobecności). - Egzamin końcowy
będzie polegać na wykazaniu się opanowaniem poznanych technik poprzez
samodzielne napisanie krótkiego tekstu na wybrany temat i oddanie go w
ustalonym terminie, a także późniejsze omówienie tekstu z prowadzącą zajęcia.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie pracy semestralnej 30

przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie prac pisemnych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Zrozumieć Rosję

Nazwa przedmiotu
Zrozumieć Rosję

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr
5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Posiada podstawową wiedzę w zakresie krajów obszaru postradzieckiego RMI_K1_W01, RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi obserwować i interpretować zjawiska zachodzące we współczesnej
Rosji, a zwłaszcza dostrzega ich uwarunkowania: językowe, religijne,
polityczne i gospodarcze

RMI_K1_U01, RMI_K1_U02,
RMI_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje
samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza
kierunki własnego rozwoju i kształcenia

RMI_K1_K01, RMI_K1_K02,
RMI_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykład o charakterze konwersatoryjnym pozwoli scharakteryzować kluczowe zjawisk
kulturowych mających największy wpływ na tożsamość, mentalność i światopogląd
dzisiejszych mieszkańców Rosji. Takie interdyscyplinarne, kulturoznawcze spojrzenie
stanowi unikalną wartość na tle bardziej popularnych, ale również i schematycznych
ujęć politologicznych czy socjologicznych, które, jak się okazuje, są zawodne
w przypadku fenomenu Rosji.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
pisemne, projekt

Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu oraz regularnego
uczestniczenia w zajęciach, podczas których prócz elementu
wykładowego obecny jest element dyskusji

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne projekt

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Kultura i performans

Nazwa przedmiotu
Kultura i performans

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr
5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z koncepcją rytualizmu i performatywności w kulturze

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 E_K1: zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty badań kulturoznawczych,
rozumie ich historyczne i współczesne uwarunkowania (K_W1++)

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 E_K3: potrafi obserwować zjawiska społeczno-kulturowe, a zwłaszcza dostrzega ich
uwarunkowania: językowe, religijne, polityczne i gospodarcze [K_U1++] RMI_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 E_K7 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i
instytucjach społecznych [K_K05++] RMI_K1_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Performans i performatyka. Definicje i zakres pojęć. Wieloznaczność pojęcia
performans; Perfomans i teatr jako metafory i narzędzia we współczesnych badaniach
nad społeczeństwem i kulturą, Antropologia i performans; Rytuały, ceremonie
i obrzędy przejścia, koncepcha Arnolda van Gennep . Liminalność, liminoidalność,
"flow"; Victor Turner i koncepcja dramatu społeczneg;o. Performanse dnia
codziennego. Koncepcja Ervinga Goffmana; Podejście lingwistyczne w badaniach nad
performansem; Teoria aktów mowy. Wypowiedzi performatywne; Performans
popularny Przemiany przestrzeni performansu; Busking i jego tradycje; Inspiracje
i początki performance-art. – sztuka konceptualna; Happening, body-art oraz
performans art. (performans postaci i performans autobiograficzny). Transgresyjne
i eksperymentalne formy performansu artystycznego, kamp i performans w styli
draq.. Performans i potmodernizm. Pozostałe gatunki przedstawień kulturowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny Warunkiem zaliczenia jest udział w zajęciach (min. 50%) oraz pozytywne
zaliczenie egzaminu z przedmiotu

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do zajęć 5

przygotowanie do egzaminu 18

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Hiszpańskie fiesty i ich kulturowy kontekst

Nazwa przedmiotu
Hiszpańskie fiesty i ich kulturowy kontekst

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr
5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z niezwykle zróżnicowaną kulturą Hiszpanii przez pryzmat kategorii:
fiesty, zabawy i karnawalizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawową terminologię związaną z szeroko pojętymi naukami humanistycznymi
i społecznymi. Dzięki niej jest w stanie swobodnie omawiać zagadnienia związane z kulturą
Hiszpanii.

RMI_K1_W01

W2 historię Hiszpanii w zarysie oraz elementy jej zróżnicowanego folkloru. RMI_K1_W04

W3 metody i narzędzia za pomocą których należy analizować zagadnienia zabawy
i karnawalizacji w kulturze. RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:



Sylabusy 72 / 192

U1
obserwować i interpretować zjawiska społeczno-kulturowe, a zwłaszcza dostrzega ich
uwarunkowania: językowe, polityczne i gospodarcze w odniesieniu do zróżnicowania kultury
Hiszpanii.

RMI_K1_U01

U2 samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać swoje umiejętności oraz samodzielnie analizować
konkretne problemy korzystając z różnych źródeł informacji. RMI_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 aktywnego badania różnorakich form uspołecznienia, takich jak: folklor, zabawa, taniec,
festyn. RMI_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Hiszpania – zarys historii. 2. Zróżnicowanie kulturowe Hiszpanii - kontekst
historyczno-kulturowy. 3. Zabawa jako forma uczestnictwa w kulturze. 4. Fiesta,
festyn, karnawał jako teksty kultury. 5. Święta Bożego Narodzenia (Navidad) i Trzech
Króli (Reyes Magos). 6. Karnawał w Kadyksie i na Teneryfie. 7. Święta Wielkiej Nocy
w Hiszpanii – przykład Semana Santa w Sewilli. 8. Tradycja botellones. 9. Corrida de
toros. 10. Feria de Abril (Sewilla). 11. Fallas (Walencja). 12. Tomatina (Buñol). 13.
Fiestas de San Isidro (Madryt). 14. Fiestas de San Fermín (Pampeluna). 15. "Pequeñas
fiestas locales".

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (możliwe dwie
nieusprawiedliwione nieobecności). 2. Stuprocentowa frekwencja
skutkuje podniesieniem oceny o pół stopnia.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 38

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie na ocenę

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Trening wrażliwości (między)kulturowej

Nazwa przedmiotu
Trening wrażliwości (między)kulturowej

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr
5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 kompetencje kluczowe i ich znaczenie w komunikacji. RMI_K1_W01, RMI_K1_W02

W2 kulturowe konteksty społecznego funkcjonowania zbiorowości, grup i  jednostek. RMI_K1_W02, RMI_K1_W03

W3 kompetencje kulturowe jednostki i kompetencje do komunikacji międzykulturowej. RMI_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyjść poza perspektywę etnocentryczną i europocentryczną w analizie kultur świata. RMI_K1_U02

U2 krytycznie spojrzeć na własną kulturę i oszacować własny stopień wrażliwości
kulturowej. RMI_K1_U01, RMI_K1_U02

U3 interpretować zachowania społeczne, oswoić lęk kulturowy. RMI_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
świadomej komunikacji międzykulturowej uwzględniającej takie elementy, jak styl
komunikacji, komunikacja empatyczna, otwartość komunikacyjna, komfort
komunikacyjny, kontrola zachowań komunikacyjnych, kompetencje retoryczne oraz
zarządzanie konwersacją.

RMI_K1_K01, RMI_K1_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie: wielokulturowość, międzykulturowość, transkulturowość -
definiowanie pojęć, ustalanie zakresów semantycznych. 2. Fenomen kultury, istota
zróżnicowania kulturowego. Postawy wobec różnic kulturowych. 3. Rozwój
kompetencji międzykulturowych oraz czynniki modelujące kontakty
z przedstawicielami innych kultur. 4. Model rozwoju wrażliwości międzykulturowej
Michaela J. Bennetta i jego rola w samoocenie kompetencji międzykulturowych. 5.
Trening kognitywny - poziom etnocentryzmu i stopień tolerancji wieloznaczności. 6.
Trening kognitywny - samoocena i zaufanie do ludzi. 7. Trening kognitywny -
innowacyjność i motywacja do poznawania inności. 8. Trening zachowań
komunikacyjnych - komunikacja empatyczna i otwartość komunikacyjna. 9. Trening
zachowań komunikacyjnych - kontrola zachowań komunikacyjnych. 10. Trening
zachowań komunikacyjnych - kompetencje retoryczne i zarządzanie komunikacją. 11.
Case study - projekt akcji w środowisku wielokulturowym. 12. Aktywne
eksperymentowanie i weryfikacja pomysłów uczestników zajęć w środowisku
wielokulturowym. Realizacja akcji. 13. Refleksja nad doświadczeniem. 14. Refleksja
podsumowująca trening wrażliwości (między)kulturowej.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, trening kognitywny i komunikacyjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie Obecność na zajęciach. Przygotowanie i udział w treningach.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

rozwiązywanie zadań problemowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Procesy transkulturacji w perspektywie

porównawczej

Nazwa przedmiotu
Procesy transkulturacji w perspektywie porównawczej

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr
5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z eksplanacyjnym potencjałem pojęcia
transkulturacji/transkulturowości oraz tożsamości transkulturowej oraz odniesienie tych zagadnień
do konkretnych case studies.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawową terminologię z zakresu transkulturacji i tożsamości transkulturowej oraz
potrafi ją odnieść do konkretnych przypadków. RMI_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
obserwować i  interpretować zjawiska społeczno-kulturowe, a zwłaszcza dostrzega ich
uwarunkowania: językowe, polityczne i gospodarcze w odniesieniu do zagadnienia
transkulturacji.

RMI_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 uczestnictwa w  życiu kulturalnym i społecznym, które realizuje się w procesach
transkulturacji. Używa do tego celu różnego rodzaju mediów RMI_K1_K03

K2 aktywnego badania procesów transkulturacji w wybranych kontekstach kulturowych. RMI_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Transkulturacja versus transkulturowość – uwagi terminologiczne. 2.
Transkulturacja w ujęciu Fernando Ortiza. 3. Bronisław Malinowski i transkulturacja. 4.
Studia latynoamerykańskie i transkulturacja: wątki kolonialne i postkolonialne. 5.
Transkulturacja narracyjna. 6. Transkulturacja jako proces. 7. Władza
i podporządkowanie a transkulturacja. 8. Podmiot transkulturowany i transkulturujący.
9. Strefy kontaktu i transkulturacja w ujęciu Mary Louise Pratt. 10. Estetyka
transkulturowa. 11. Trankulturowość w ujęciu Wolfganga Welscha. 12. Tożsamość
a transkulturacja. 13. Tożsamość transkulturowa. 14. Zawłaszczenie kulturowe
a transkulturacja.

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie
na ocenę,
esej

1. Obecność na zajęciach (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności). 2.
Stuprocentowa frekwencja skutkuje podniesieniem oceny o pół stopnia. 3.
Dodatkowo punktowana aktywność na zajęciach – prezentacja multimedialna. 4.
Esej końcowy (5-10 stron standardowego maszynopisu) dotyczący wybranego
zagadnienia poruszanego podczas zajęć (temat musi wcześniej zostać
zaakceptowany przez prowadzącą).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie eseju 40

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do zajęć 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę esej

W1 x x

U1 x x

K1 x x

K2 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Sustainable Tourism and Cultural

Development

Nazwa przedmiotu
Sustainable Tourism and Cultural Development

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Sustainable Tourism and Cultural Development

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr
5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju turystyki, uwzględniając aspekty tego
rozwoju: historyczny, gospodarczy, polityczny, społeczny i kulturowy

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W02,
RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się ustnie, pisemnie oraz
z wykorzystaniem technik multimedialnych na tematy dotyczące wybranych zagadnień
studiów nad turystyką, stosując przy tym argumentację zaczerpniętą z wybranych
perspektyw teoretycznych i odwołując się do różnych autorów oraz własnego
doświadczaenia

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02,
RMI_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
docenia znaczenie studiów nad turystyką, szczególnie humanistyczno-społecznego
ujęcia dla rozumienia i interpretowania świata; odnosi zdobytą wiedzę
do projektowania działań zawodowych

RMI_K1_K01,
RMI_K1_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tourism, which is among the largest industries in the world, has a significant
influence on the modern culture. The anthropology of tourism seeks to understand
the relationships between that industry and other cultural productions. Through the
lens of anthropology the course will describe the actual and past practices of tourism,
focusing especially on cultural and sustainable tourism. In this course, students
explore the cultural practices and impacts of tourism in relation to both host and
guest communities and travel as a cultural practice. The course will examine these
issues by case studies and practical examples shown on the background of the most
influential theories of the recent decades. The reflexive and holistic approach
characteristic for an anthropological enquiry will provide an efficient perspective to
draw conclusions, suggestions and solutions for sustainable development in the
future. The framework programme of the course: Tourism in the modern world The
general theory on tourism Host and guests relationships in ethnic tourism From
tourist gaze to performativity Empowerment or commodification - slum and sex
tourism Natural landscapes, heritage and tourism Codes of ethics and sustainable
tourism The particular texts and visual materials are going to supplement each topic.
Students are required to prepare the material for each class.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć
Formy
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zalicze
nie
pisem
ne,
esej,
prezen
tacja

1.Class participation and attendance 30% Actively engaging with the readings,
lectures, and class discussion is crucial to deriving the full benefit of the class. More
that 1 unexcused absences will lead to automatic removal from the course 2. Take
Home Mid-term Exam 30% This exam will give you an opportunity to trace themes
across several readings and to synthesize the ideas from lectures, readings, and class
discussions. You will be required to answer one of three essay questions provided
(max. 1000 words) or (7 volunteers) Short presentation on the topic given by the
lecturer (instead of the home-mid tern exam 30% Sign up to give a brief 20 minute
presentation on one of the readings for the course (a book chapter or an article). In
your presentation outline the salient themes and key issues of the text and tie them
to other themes from our discussions and readings. 4. Final Exam 40% An open-
question exam taken in the class

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do egzaminu 20
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przygotowanie eseju 20

przygotowanie do zajęć 30

e-wykład 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne esej prezentacja

W1 x x x

U1 x x x

K1 x x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Współcześni Romowie

Nazwa przedmiotu
Współcześni Romowie

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr
5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Romowie w Europie nie tworzą jednorodnej społeczności, a dzielą się na szereg grup, które różnią się od siebie
w obszarze norm i wartości, wyznaczających wzorce postępowania i sposób postrzegania świata, ale także
w obszarze związanym ze stylem życia (nomadyzm/osiadłość). Różnice widoczne są również na polu związanym
z polityką i działaniami adresowanymi do członków tej społeczności, których celem jest zarówno poprawa sytuacji
społecznej jak również wzmocnienie procesów integracyjnych Romów do społeczeństw większościowych. Celem
zajęć jest przybliżenie studentom problematyki związanej ze społecznością romską w Europie, począwszy
od pojawienia się Romów na Starym Kontynencie aż do chwili obecnej. Konwersatorium będzie podejmować
zarówno kwestie kulturowe, polityczne, jak i społeczne, i ekonomiczne, dotyczące Romów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkow
e efekty

uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

E_K1: ma podstawową wiedzę dotyczącą odmienności kulturowej grup romskich. Ma świadomość
zasad komunikacji międzykulturowej z przedstawicielami tych społeczności oraz możliwych
rodzajów zakłóceń w niej występujących [K_W03++] E_K2: ma uporządkowaną wiedzę o grupach
romskich, ich specyfice i procesach w nich zachodzących dotyczących sfery politycznej,
gospodarczej, religijnej, językowej. [K_W05++}

RMI_K1_W02
,
RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

E_K3: potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z kulturoznawstwa oraz powiązanych z nim
dyscyplin w celu analizowania i interpretowania procesów społecznych zachodzących
we wspólnotach romskich oraz motywów i wzorów zachowań obowiązujących w tej grupie
etnicznej [K_U01++] E_K4: potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie,
na piśmie oraz z zastosowaniem technik multimedialnych, na tematy dotyczące złożonych
zagadnień dotyczących społeczności romskich, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych,
korzystając zarówno z dorobku kulturoznawstwa, jak i innych dyscyplin [K_U03++]

RMI_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 E_K5: jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach dotyczących Romów [K_K02+] RMI_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
- Problematyka związana ze społecznością romską w Europie, począwszy
od pojawienia się Romów na Starym Kontynencie aż do chwili obecnej - Tożsamość
Romów - Różnorodność Romów - Odmienność kulturowa Romów - Etniczna
mobilizacja - Współczesny antycyganizm

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczen
ia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczeni
e
pisemne

Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu, regularnego uczestniczenia
oraz aktywności na zajęciach (dopuszcza się jedną nieobecność
nieusprawiedliwioną), podczas których prócz elementu wykładowego obecny jest
element konwersatoryjny, stymulujący studentów do aktywnego wykorzystywania
zdobytej wiedzy oraz przygotowania prezentacji. W przypadku przekroczenia 50%
nieobecności nie ma możliwości zaliczenia zajęć.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie do egzaminu 20

uczestnictwo w egzaminie 2
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
77

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Tutorial

Nazwa przedmiotu
Tutorial

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest przekazanie studentom najważniejszych informacji na temat zasad i strategii studiowania
ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Uniwersytetu Jagiellońskiego (informacje z zakresu Szkolenia
uniwersyteckiego) oraz ochrony własności intelektualnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna normy etyczne i grzecznościowe funkcjonujące na uniwersytecie oraz
zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. RMI_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi krytycznie analizować swoje mocne i słabe strony oraz planować rozwój
osobisty i karierę. RMI_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotowy do tego, aby posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej
działalności oraz komunikować się w sposób formalny w zinstytucjonalizowanym
otoczeniu.

RMI_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

W ramach zajęć poruszane są zagadnienia z zakresu Szkolenia uniwersyteckiego
(Struktura Uniwersytetu i Wydziału, Samorząd Studentów UJ, podstawowe dokumenty
oraz Korespondencja: zasady i formy przygotowania pism i listów ze szczególnym
uwzględnieniem netykiety w komunikacji elektronicznej) i ochrony własności
intelektualnej (własność intelektualna, prawa autorskie i prawa pokrewne, plagiat,
problem „autoplagiatu”, nieuczciwość naukowa, charakterystyka aktów prawnych
regulujących te zagadnienia w Polsce, zasady etycznej działalności na uczelni
i w sferze publicznej) a także zagadnienia dotyczące rozwoju profesjonalnego,
strategii studiowania i planowania kariery zawodowej oraz społecznych ról studenta
i absolwenta.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
pisemne, raport

1. Napisanie pracy zaliczeniowej na ostatnich zajęciach 2. Aktywne
uczestnictwo w zajęciach (możliwa jest 1 nieobecność, w celu zaliczenia
modułu przy 2-3 nieobecnościami należy napisać dodatkowy raport).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 20

przygotowanie raportu 5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne raport

W1 x x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Moduł fakultatywny z zakresu nauk

humanistycznych

Nazwa przedmiotu
Moduł fakultatywny z zakresu nauk humanistycznych

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr
5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie specyfikę wybranych współczesnych procesów społeczno-
kulturowych oraz grup kulturowych

RMI_K1_W02, RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi opisywać i interpretować problemy społeczne oraz komunikować
się w kontekście akdemickim z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu
nauk humanistycznych i społecznych.

RMI_K1_U01, RMI_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotowy do krytycznej oceny wiedzy uzyskiwanej z różnych źródeł. RMI_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Treści programowe obejmują tematykę związaną z różnorodnymi zagadnieniami
społecznymi i kulturowymi właściwymi dla badań prowadzonych w Instytucie Studiów
Międzykulturowych. Tematem zajęć fakultatywnych mogą być kwestie teoretyczne
jak i studia przypadków oraz analizy porównawcze, które koncentrują się
na problematyce współczesnej, ale mogą być również przedstawione w ujęciu
historycznym. Informacja o konkretnej tematyce zajęć w danym semestrze jest
udostępniana na stronie internetowej Instytutu Studiów Międzykulturowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie
pisemne,
zaliczenie
ustne, esej

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach
(możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności, każda kolejna musi zostać
zaliczona w formie uzgodnionej z prowadzącym); przygotowanie do zajęć oraz
zdanie egzaminu końcowego w formie określonej przez prowadzącego.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zaliczenia przedmiotu są
ogłaszane przez prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 35

przygotowanie eseju 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie ustne esej

W1 x x x

U1 x x x

K1 x x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Music in Cultures

Nazwa przedmiotu
Music in Cultures

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Music in Cultures

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr
5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 EK1: Has general knowledge about the role of music and artistic creation in the
intercultural context (K_W05 +++) RMI_K1_W02

W2 Is aware of the complexity of intercultural relations in the field of music and their
historical evolution (K_W07 ++) RMI_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Can observe and understand socio-cultural phenomena related to music/music creation
and the mutual relations between processes going on in different cultures (K_U01 ++,
K_U03++)

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Takes part into the cultural life in the intercultural space, is interested about music
events in different cultural contexts (K_K06+) RMI_K1_K01

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The objective of the course is to supply students with a basic knowledge on the social
functions of music in various cultural contexts, from both the theoretical and
comparative/empirical perspective. In the first part the theoretical background (social
and cultural roles of music) and the explanation of the crucial terms will be
presented, referring to selected studies carried out in the field of sociology of music,
cultural studies and ethnomusicology. In the second part several case studies will be
analyzed taken into consideration examples of different music genres and styles
coming from selected countries and cultural areas, principally from Southern Europe
(Italy, Spain, Portugal), Latin America (Brazil Argentina), Portuguese-speaking African
countries, in particular the Cape Verde archipelago. Each genre will be described
according to the general scheme including: the genesis of the music style, its
development and modifications, main artist who contributed to the popularization of
the genre, the socio-cultural background and the significance for the local
community, the influence on the ‘global culture’ and the recognition of this genre in
other areas of the world. Furthermore, a special attention will be paid to the following
issues: relationship between music and migration processes, music (artistic) creation
and the construction/reinforcement of identity, cross-cultural fusions of various
genres, new hybrid forms of music, therapeutic function of music (optionally). In the
third part of the course, students will be asked to prepare and present their own
speech about different music styles (chosen from a list provided at the beginning of
the course), which are not included in the lectures programme. The students’
participation will contribute to broaden and complete the knowledge about music and
provide a more interactive dimension.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie
pisemne, raport,
prezentacja

1. Final writing exam consisting of open and closed/multiple-choice
questions formulated due to learning outcomes and course objectives.
Traditional scale of grades (2-5) 2.Continuous assessment (attendance,
presentations, contributions to class discussions)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 60

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne raport prezentacja

W1 x x x

W2 x x x

U1 x x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Dzieje starożytnych i średniowiecznych

relacji międzykulturowych

Nazwa przedmiotu
Dzieje starożytnych i średniowiecznych relacji międzykulturowych

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

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

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nd.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem modułu jest zapoznanie Studentek i Studentów z ogólnymi założeniami historii kulturowej w kontekście
wybranych przykładów starożytnych i średniowiecznych relacji międzykulturowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie procesy międzykulturowe zachodzące w starożytności
i średniowieczu. RMI_K1_W01, RMI_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się ustnie
z wykorzystaniem technik multimedialnych na tematy dotyczące wybranych
zagadnień realcji międzykulturowych, stosując przy tym argumentację
zaczerpniętą z różnych perspektyw teoretycznych i odwołując się do różnych
autorów.

RMI_K1_U01, RMI_K1_U03,
RMI_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 Student jest gotów do pracy zespołowej. RMI_K1_K01, RMI_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Modele relacji międzykulturowych: wojna, mur, dialog W1

2. Transmisja idei i wartości w starożytności i średniowieczu. W1

3. Uniwersytety średniowieczne. U1, K1

4. Hellenizm. W1, U1

5. Judaizm i chrześcijaństwo. W1, U1

6. Miasto średniowieczne. W1, U1

7. Europa kulturowe centra i peryferia. W1, U1

8. Kultura islamu w średniowieczu. W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Do egzaminu dopuszczone są osoby, które uzyskały zaliczenie ćwiczeń. Egzamin
ma formę pisemną, formularza zawiera pytania otwarte i testowe.

ćwiczenia
zaliczenie
pisemne,
prezentacj
a

Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% punktów, na
które składają się: lektura i znajomość tekstów, aktywność na zajęciach z
elementem konwersatoryjnym, stymulującym studentów do aktywnego
wykorzystywania zdobytej wiedzy, przygotowanie wypowiedzi ustnej w oparciu o
zaproponowane teksty. W trakcie ćwiczeń punktowane quizy, suma uzyskanych z
nich punktów wraz z punktami za prezentację i aktywność stanowi podstawę do
zaliczenia.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do egzaminu 30
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Przygotowanie do sprawdzianów 10

uczestnictwo w egzaminie 2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 23

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny zaliczenie pisemne prezentacja

W1 x x

U1 x x x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Wprowadzenie do metodologii nauk

społecznych

Nazwa przedmiotu
Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

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

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 uświadomienie słuchaczom konieczności refleksji metodologicznej w nauce

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 miejsce kulturoznawstwa w systemie nauk humanistycznych oraz jego
przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi RMI_K1_W01

W2 elementarną terminologię metodologiczną używaną w kulturoznawstwie i innych
naukach społecznych RMI_K1_W02

W3 najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty badań kulturoznawczych RMI_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 określić rolę metodologii w uprawianiu nauki RMI_K1_U03

U2 posługiwać się specyficzną terminologią naukową RMI_K1_U01, RMI_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego sformułowania problemu badawczego i jego konceptualizacji RMI_K1_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Metodologia jako refleksja nauki nad sobą samą, działy metodologii W1, U1

2. Najważniejsze metodologiczne dylematy nauk społecznych W1

3. Klasyczny rachunek zdań. Twierdzenia, definiowanie pojęć. Klasyfikacje i typologie W2

4. Zmienne. Eksplikacja i operacjonalizacja. Wskaźniki. W2, U2, K1

5. Zagadnienie pomiaru w naukach społecznych. Błędy pomiaru. Teoria pytań. W2, U2

6. Wyjaśnienie. W2, W3, U2, K1

7. Źródła w badaniach społecznych. W2, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny pozytywna odpowiedź na przynajmniej dwa spośród trzech pytań

ćwiczenia

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie do zajęć 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Moduł fakultatywny z zakresu nauk

społecznych

Nazwa przedmiotu
Moduł fakultatywny z zakresu nauk społecznych

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr
5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie specyfikę wybranych współczesnych procesów
społeczno-kulturowych oraz grup kulturowych.

RMI_K1_W02, RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi opisywać i interpretować problemy społeczne oraz
komunikować się w kontekście akdemickim z użyciem specjalistycznej
terminologii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

RMI_K1_U01, RMI_K1_U02,
RMI_K1_U03, RMI_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotowy do krytycznej oceny wiedzy uzyskiwanej z różnych
źródeł. RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Treści programowe obejmują tematykę związaną z różnorodnymi zagadnieniami
społecznymi i kulturowymi właściwymi dla badań prowadzonych w Instytucie Studiów
Międzykulturowych. Tematem zajęć fakultatywnych mogą być kwestie teoretyczne
jak i studia przypadków oraz analizy porównawcze, które koncentrują się
na problematyce współczesnej, ale mogą być również przedstawione w ujęciu
historycznym. Informacja o konkretnej tematyce zajęć w danym semestrze jest
udostępniana na stronie internetowej Instytutu Studiów Międzykulturowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie
pisemne,
zaliczenie
ustne, esej

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach
(możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności, każda kolejna musi zostać
zaliczona w formie uzgodnionej z prowadzącym); przygotowanie do zajęć oraz
zdanie egzaminu końcowego w formie określonej przez prowadzącego.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zaliczenia przedmiotu są
ogłaszane przez prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 35

przygotowanie eseju 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie ustne esej

W1 x x x

U1 x x x

K1 x x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce

Nazwa przedmiotu
Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przybliżenie studentom informacji na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej, politycznej
i kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, zamieszkujących Polskę, ze szczególnym uwzględnieniem
grup, które posiadają ww.status zgodnie z Ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych i języku
regionalnym z 6 stycznia 2005 roku. Wykład ma na celu również w rozwijanie świadomości na temat
wielokulturowości i międzykulturowości w historii i współczesności w Polsce, jak i roli mniejszości w kształtowaniu
dziedzictwa kulturowego Polski.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student ma świadomość kompleksowej natury stosunków międzykulturowych oraz ich
historycznej zmienności RMI_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczno-kulturowe,
a zwłaszcza dostrzega ich uwarunkowania: językowe, religijne, polityczne
i gospodarcze

RMI_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego
regionu, kraju, Europy i świata RMI_K1_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do definiowania problematyki mniejszości - historia, definicje, kontekst
społeczno-polityczny W1, U1

2. Stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja w kontekście problematyki mniejszości W1, U1, K1

3. Omówienie i analiza wybranych zagadnień z historii i współczesności grup o prawnym
statusie mniejszości w Polsce - 9 mniejszości narodowych i 4 mniejszości etniczne W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczen
ia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin
pisemny
/ ustny

Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego i regularnego i
aktywnego uczestniczenia w zajęciach, podczas których prócz elementu
wykładowego obecny jest element konwersatoryjny, jak również elementy
warsztatu/ćwiczeń. Możliwość 3 nieobecności nieusprawiedliwionych; powyżej 50%
nieobecności - brak zaliczenia; do 3 nadprogramowych nieobecności - dodatkowe
pytania na egzaminie (powyżej - indywidualnie przydzielone zadanie dodatkowe).
Egzamin poprawkowy w formie ustnej.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny / ustny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Kultura a gospodarka

Nazwa przedmiotu
Kultura a gospodarka

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
gotowość do zdobywania wiedzy, gotowość do aktywnego, regularnego uczestniczenia w zajęciach, gotowość do lektury
wskazanych tekstów oraz ich krytyczna analiza.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
nabycie wiedzy o związkach gospodarki z kulturą - analiza konkretnych przypadków konstruktywnego
i destruktywnego oddziaływania kultury na zachowania gospodarcze podmiotów - jednostek i instytucji
w szerszym kontekście historycznym.

C2 Odniesienie zależności kultura - gospodarka do sytuacji współczesnego świata: jego centrów, pół-peryferii
i peryferii.

C3 Odszukanie zależności, powiązań, wzajemnych oddziaływań dwóch pozornie odległych sfer: ekonomicznej
i kulturowej.

C4 Poprzez historię, prognozowanie przyszłości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna podstawowe zagadnienia dotyczące istoty rozwoju gospodarki
światowej oraz trendów kulturowych towarzyszących temu rozwojowi. RMI_K1_W01, RMI_K1_W04

W2 Student poznaje różne koncepcje dotyczące strategii rozwoju gospodarek
narodowych oraz uwarunkowania kulturowe towarzyszące tym koncepcjom.

RMI_K1_W02, RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Student potrafi obserwować i interpretować zjawiska gospodarcze w kontekście
szeroko rozumianych uwarunkowań kulturowych (m.in. językowych, religijnych,
etnicznych, rasowych.

RMI_K1_U01, RMI_K1_U02,
RMI_K1_U03

U2 Student potrafi podejmować krytyczną analizę zastanych materiałów. RMI_K1_U03, RMI_K1_U04

U3 Student nabywa umiejętność merytorycznie właściwej selekcji materiału
naukowego. RMI_K1_U02, RMI_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student dostrzega wagę kulturowego oglądu działań gospodarczych oraz innych
pokrewnych, w tym politycznych, istotnych w procesie kształtowania gospodarki
globalnej.

RMI_K1_K01, RMI_K1_K02,
RMI_K1_K03

K2 Student poprzez pracę w grupach wykształca kompetencje kooperacji, atencji
wobec głosów, poglądów, opinii innych osób.

RMI_K1_K01, RMI_K1_K02,
RMI_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zapoznanie studentów z myślą filozoficzno-ekonomiczną, ze zdarzeniami i zjawiskami,
które prowadziły do konstruowania coraz bardziej złożonych relacji ekonomicznych
na przestrzeni wieków, od czasów starożytnych aż po współczesne.

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

2. Analiza rozwoju myśli ekonomicznej kształtowanej pod wpływem kultury, zwyczajów
i obyczajów charakterystycznych dla poszczególnych kręgów kulturowych.

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

3. prehistoryczne formy gospodarowania człowieka oraz starożytne osiągnięcia
w zakresie gospodarki (starożytna myśl społeczno - ekonomiczna).

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

4. średniowieczne koncepcje organizacji ładu gospodarczego oraz myśl nowożytna -
zmiana optyki na funkcje gospodarki.

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

5. oświeceniowy racjonalizm i ekonomia klasyczna. W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

6. XIX wiek - dojrzewanie kapitalizmu, rozwój oraz przejście w stan kapitalistycznego
"monopolu".

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

7. początek XX wieku, zmiany globalne prowadzące do przekształcania światowej
gospodarki XXI wieku.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin
pisemny,
prezentacja

Egzamin końcowy do którego student przystąpić może jeśli: 1) uczestniczył
regularnie w zajęciach (maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione) 2)
brał aktywny udział w dyskusji wypowiadając się poprawnie merytorycznie i
formalnie 3) przedstawił prezentację, której tematyka została uprzednio
uzgodniona z Wykładowcą (strona merytoryczna i formalna)
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Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie projektu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 2

zbieranie informacji do zadanej pracy 3

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny prezentacja

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x x

K2 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Wybrane aspekty współczesnych
stosunków międzynarodowych

Nazwa przedmiotu
Wybrane aspekty współczesnych stosunków międzynarodowych

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami informacjami na temat współczesnych stosunków
międzynarodowych, które pozwolą im analizować polityczne konteksty relacji międzykulturowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna podstawową terminologię oraz teorie z zakresu stosunków
międzynarodowych i rozumie, jak ją wykorzystać do opisu współczesnych wydarzeń
politycznych i społeczno-kulturowych.

RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi opisywać i interpretować zjawiska społeczno-kulturowe
z uwzględnieniem ich uwarunkowań politycznych. RMI_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w organizacjach i instytucjach
działających w obszarze kultury i polityki. RMI_K1_K03

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie – geneza, ewolucja, rola i znaczenie stosunków międzynarodowych,
podstawowe terminy (2h) 2. Ewolucja dyplomacji i polityki zagranicznej (3h) 3.
Podstawy głównych teorii stosunków międzynarodowych – realizm, liberalizm,
neorealizm, neoliberalizm, konstruktywizm, postmodernizm, szkoła angielska,
feminizm, post-kolonializm, neokolonializm (3h) 4. Ewolucja prawa
międzynarodowego (2h) 5. Hegemonia USA po 1945 (2h) 6. Rola Soft Power
w międzynarodowej polityce (2h) 7. Język dyplomacji i polityki (2h) 8. Reklama
i media w służbie polityki (2h) 9. Różnice kulturowe w negocjacjach
międzynarodowych (2h) 10. Pozapaństwowi aktorzy sceny politycznej – NGOs, IGOs,
INGOs, TNCs, grupy lobbujące (2h) 11. Globalizm versus globalizacja, korzenie i wizje
globalnego świata, Global Governance (2h) 12. Procesy integracyjne na przykładzie
Unii Europejskiej (2h) 13. Nowy porządek świata w XXI wieku i jego wyzwania –
noopolitik versus realpolitik, bezpieczeństwo cybernetyczne, terroryzm, wojny:
hybrydowe, asymetryczne, proxi(2h) 14. Podsumowanie (2h)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin
pisemny,
raport

Egzamin końcowy to egzamin pisemny złożony z pytań otwartych i zamkniętych
dotyczących problematyki wykładów i/lub zadanych lektur. Dodatkowo pod uwagę
mogą być wzięta aktywna obecność na zajęciach. Istnieje również możliwość
przygotowania dodatkowej pracy w celu podniesienia oceny z egzaminu.
Standardowa skala ocen: 51%-3,0 / 60%-3,5/ 70%-4,0 / 80%-4,5 / 90% - 5,0.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie raportu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny raport

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Psychologia międzykulturowa

Nazwa przedmiotu
Psychologia międzykulturowa

Klasyfikacja ISCED
0313 Psychologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu kulturowych ram zachowań, w tym z psychologii międzykulturowej

C2 Zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem kultury jako kontekstu interakcji międzyludzkich i międzygrupowych

C3 Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji spotkań międzykulturowych ze szczególnym uwzględnieniem
wiedzy psychologicznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zna podstawową terminologię z zakresu psychologii międzykulturowej oraz ma podstawową
wiedzę o charakterze i znaczeniu psychologii międzykulturowej, a także jej specyfice
przedmiotowej i metodologicznej

RMI_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych zjawisk
społecznych z perspektywy psychologii międzykulturowej RMI_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
dzięki poszerzeniu kompetencji dotyczących funkcjonowania w otoczeniu różnorodnym
kulturowo jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach
i instytucjach działających w obszarze kultury

RMI_K1_K01
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Psychologia i kultura – wspólne zależności W1, U1, K1

2. Osobowość i kultura W1, U1, K1

3. Wartości i kultura W1, U1, K1

4. Psychologiczne wymiary kultury W1, U1, K1

5. Dobrostan, szczęście i jakość życia w różnych kulturach W1, U1, K1

6. Epistemologia kulturowa W1, U1, K1

7. Psychologiczny profil kultury polskiej W1, U1, K1

8. Psychologia migracji i akulturacji W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Warunki zaliczenia: udział w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności
nieusprawiedliwione)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Polityka integracyjna

Nazwa przedmiotu
Polityka integracyjna

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem konwersatorium jest przybliżenie studentom problematyki, związanej z polityką integracyjną wybranych
krajów na całym świecie ze szczególnym uwzględnieniem integracji migrantów, mniejszości i uchodźców.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student ma świadomość kompleksowej natury stosunków międzykulturowych oraz ich
historycznej zmienności RMI_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczno-kulturowe,
a zwłaszcza dostrzega ich uwarunkowania: językowe, religijne, polityczne
i gospodarcze

RMI_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego
regionu, kraju, Europy i świata RMI_K1_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć – integracja, asymilacja,polityka integracyjna,
wskaźnik wielokulturowości, rodzaje integracji, płaszczyzny integracji W1, U1

2. Polityka integracyjna – perspektywa historyczna W1

3. Polityka integracyjna – perspektywa współczesna W1, U1

4. Założenia polityki integracyjnej wybranych krajów – ustawodawstwa i praktyczna
strona ich realizacji W1, U1, K1

5. Debaty przygotowane przez studentów – polityka integracyjna - wybrane studia
przypadków W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

inscenizacja, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie
pisemne,
prezenta
cja

Zaliczenie na podstawie: Aktywne uczestnictwo w zajęciach (20% oceny),
przygotowanie grupowej debaty wraz z materiałami przygotowawczymi (30%
oceny), kolokwium końcowe pisemne - pytania otwarte, pytania testowe (50%
oceny). Warunek zaliczenia - uzyskanie z każdej z III części oceny pozytywnej.
(Dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione - wszystkie pozostałe albo
zaliczane na dyżurach albo w ramach dodatkowego pytania na kolokwium--> do 3
pytań dodatkowych). Nieobecności powyżej 50% - brak zaliczenia.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne prezentacja

W1 x

U1 x x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Psychologia migracji i akulturacji

Nazwa przedmiotu
Psychologia migracji i akulturacji

Klasyfikacja ISCED
0313 Psychologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zwrócenie uwagi na psychospołeczne problemy migracji

C2 Przedstawienie wiedzy z zakresu: modeli akulturacji, stresu, radzenia sobie, charakterystyk różnych grup ludzi
podróżujących, migracji powrotnych, zdrowia somatycznego i psychicznego migrantów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe
efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zna podstawową terminologię z zakresu psychologii migracji i akulturacji oraz ma
podstawową wiedzę o charakterze i znaczeniu psychologii migracji i akulturacji, a także
o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej

RMI_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych zjawisk
psychologicznych i społecznych z perspektywy psychologii migracji i akulturacji RMI_K1_U01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Akulturacja, model ABC akulturacji, stres, radzenie sobie, zdrowie somatyczne
i psychiczne migrantów W1, U1
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2. Kategorie ludzi zmieniających miejsce przebywania – turyści, studenci
międzynarodowi, ludzie międzynarodowego biznesu, imigranci, uchodźcy W1, U1

3. Powroty do ojczyzny – uwarunkowania i następstwa W1, U1

4. Kryzys migracyjny w Europie (2015-) i jego recepcja – analiza socjologiczno-
psychologiczna W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestniczenie w zajęciach
(dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie ustne

W1 x

U1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Edukacja międzykulturowa

Nazwa przedmiotu
Edukacja międzykulturowa

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie się z rolą i zadaniami w pracy trenera międzykulturowego. Praca nad przygotowywaniem konspektu
szkolenia oraz doboru metod. Symulacja prowadzenia szkolenia i nauka pracy z grupą. Rozwój kompetencji
trenerskich oraz doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna podstawowe pojęcia komunikacji międzykulturowej. RMI_K1_W01, RMI_K1_W02

W2 Zna podstawowe pojęcia trenerskie: intro, moduły szkolenia, proces
grupowy, sytuacje trudne na szkoleniu itp. RMI_K1_W02, RMI_K1_W03

W3 Zna różne metody edukacji międzykulturowej, zwłaszcza metody
aktywizujące. RMI_K1_W04, RMI_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi przygotować i przeprowadzić projekt edukacyjny (projekt szkolenia,
gry symulacyjne, studia przypadku itp.).

RMI_K1_U01, RMI_K1_U02,
RMI_K1_U03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Edukacja międzykulturowa – jak pracuje trener międzykulturowy? W1, W2

2. Andragogika - uczenie się dorosłych; metody aktywizujące; uczenie przez
doświadczenie. W2, W3

3. Kompetencje trenerskie – przygotowanie szkolenia (analiza potrzeb, intro, moduły,
projektowanie szkolenia). W3, U1

4. Co potrzebuje trener- wprowadzanie, omawianie technik szkoleniowych, komunikacja. W1, W2

5. „Gdyby tylko nie ta grupa” – proces grupowy, dobór metod do uczestników, sytuacje
trudne W3

6. Ewaluacja – zadawanie pytań by nauczać. W3, U1

7. Techniki szkoleniowe i metody rozwojowe w pracy trenera międzykulturowego. W3

8. Projekty uczestników. U1

9. Podsumowanie. W1, W2, W3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć
Form

y
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projek
t

Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z przygotowanego konspektu szkolenia
oraz przedstawienia fragmentu szkolenia oraz aktywnego uczestnictwa (prace
domowe - wyszukanie informacji), w co najmniej 70% zajęć. Nieobecności na ponad
50% zajęć i ich ewentualne zaliczenie należy uzgodnić z prowadzącym. Na końcową
ocenę wpływa: 40 % Przeprowadzenie fragmentu szkolenia 40 % Przygotowanie
programu szkolenia 20 % Obecność i zaangażowanie w zajęcia + prace domowe
Standardowa skala ocen.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do sprawdzianów 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

projekt

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Mediacje kulturowe

Nazwa przedmiotu
Mediacje kulturowe

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kurs ma na celu prowadzenie uczestników w problematykę mediacji kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem
aspektu międzykulturowości

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zdobywa wiedzę specjalistyczną właściwą dla stosunków międzykulturowych
w dziedzinie mediacji kulturowych [KW_9+++] RMI_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji
zadań w przestrzeni międzykulturowej [K_U05+++] RMI_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, pełniąc rolę moderatora, animatora
i konsultanta we współpracy międzynarodowej w obszarze kultury [K_K05 +++] RMI_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs ma na celu prowadzenie uczestników w problematykę mediacji kulturowej,
ze szczególnym uwzględnieniem aspektu międzykulturowości. Mediacja jest tutaj
definiowana nie tylko jako pośredniczenie pomiędzy stronami w sytuacjach
nieporozumień/konfliktów wynikających z  kontaktu kulturowego, ale także szerzej,
jako fakt pozostawania pośrodku, pomiędzy różnymi obszarami odmiennymi
kulturowo. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z problematyką kulturowej
mediacji w sytuacjach krzyżujących się wpływów kulturowych (pogranicza
kulturowego, społeczeństw imigracyjnych, także tych o doświadczeniach
kolonizatorskich) i strategiami radzenia sobie z odmiennością kulturową na różnych
płaszczyznach. Przedstawiona zostanie specyfika zawodu mediatora
międzykulturowego, na przykładzie wybranych krajów europejskich. Osobna część
kursu będzie poświęcona problematyce funkcjonowania szkoły w warunkach
wielokulturowości, a także mediacyjnej działalności organizacji pozarządowych (NGO).
Uzupełnieniem zajęć będzie analiza sytuacji dzieci/potomków imigrantów jako
„naturalnych mediatorów” i pionierów międzykulturowości oraz kwestie mediacji
kulturowej poprzez działalność artystyczną.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie
pisemne,
projekt,
prezentacja

Kurs ma część ćwiczeniową i konwersatoryjną. Zaliczenie jest dwustopniowe.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywne uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalne są 3 nieobecności) oraz zaprezentowanie projektu na temat
skonsultowany z prowadzącą. Do egzaminu dopuszczane są wyłącznie osoby,
które uzyskały zaliczenie ćwiczeń. Egzamin końcowy z części konwersatoryjnej
ma formę pisemną (pytania otwarte i zamknięte). Stosowana jest standardowa
skala ocen.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne projekt prezentacja

W1 x x x

U1 x x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Kryminalne aspekty relacji

międzykulturowych

Nazwa przedmiotu
Kryminalne aspekty relacji międzykulturowych

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs będzie próbą ujęcia relacji międzykulturowych w całkiem nowy, innowacyjny sposób, dotychczas rzadko
rozpatrywany w studiach kulturowych. Studenci będą mogli spojrzeć na te relacje poprzez sytuację konfliktu
i dowiedzieć się jakie konsekwencje taki konflikt rodzi. Kurs będzie obejmował dyskusję nad wielokulturowością
jako pewnym stanem rzeczywistości społecznej, która oprócz niewątpliwych zalet rodzi również liczne problemy
w związku ze wzajemnym niezrozumieniem wzorców kulturowych, wedle których funkcjonują różne osoby na tym
samym terytorium. Uczestnicy będą mogli dotrzeć do kulturowych korzeni terroryzmu, wykluczenia oraz
dyskryminacji, jako podstawowych problemów rodzących się na styku relacji różnych kultur. Moduł
dyskryminacyjny w sposób szczególny rozważy relację i związki przyczynowe między dyskryminacją, mową
nienawiści i przestępstwami motywowanymi nienawiścią. Przedmiot obejmie również dyskusję nad etiologią
i obrazem przestępczości cudzoziemców oraz przestępczości wobec cudzoziemców. Większość wątków będzie
rozpatrywana w szerszej perspektywie polityki kryminalnej wraz z próbą określenia, które z rozwiązań
kryminalnopolitycznych, czy w sferze polityki społecznej mogłyby skutecznie wpłynąć na wyższy poziom
spójności w społeczeństwach wielokulturowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Posiada podstawową wiedzę na temat przestępczości, jej genezy i metod
przeciwdziałania. RMI_K1_W01, RMI_K1_W04
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W2 Ma podstawową wiedzę o czynnikach kryminogennych oraz społecznych
uwarunkowaniach zachowań przestępczych . RMI_K1_W01, RMI_K1_W02

W3 Posiada wiedzę na temat genezy zachowań dewiacyjnych i przestępczych
w relacjach międzykulturowych . RMI_K1_W01, RMI_K1_W03

W4 Posiada wiedzę na temat przestępczości motywowanej nienawiścią w stosunku
do grup różnych kulturowo, grup mniejszościowych. RMI_K1_W02, RMI_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Dostrzega uwarunkowania kulturowe i społeczne zjawiska przestępczości . RMI_K1_U01, RMI_K1_U02

U2 Dostrzega i  analizuje dylematy etyczne związane z zachowaniami przestępczymi
. RMI_K1_U02, RMI_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Ma przekonanie o wadze o wadze refleksji na tematy etyczne związane
z problemem przestępczości. RMI_K1_K01, RMI_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kryminologia jako nauka społeczna. W1, W2, U1

2. Podstawowe teorie i paradygmaty w badaniach kryminologicznych. W1, W2, K1

3. Pojęcie kary; kulturowe różnice w rozumieniu idei karania; Kara jako cierpienie
w koncepcji N. Christie W2, W3, U2

4. Mass media, a przestępczość. U1

5. Kształtowanie lęku przed przestępczością i jego społeczne konsekwencje. W2, W3, W4

6. Punitywność społeczna - jej wymiary i geneza. W1, W2, W3

7. Kryminologia kulturowa. W1, W2

8. Sprawiedliwość naprawcza - możliwości wykorzystania koncepcji w wymiarze
sprawiedliwości. U1, U2, K1

9. Przestępczość graniczna cudzoziemców. W1, W3, U1

10. Mniejszości etniczne i kulturowe w perspektywie kryminologicznej. W4

11. Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści. W4, K1

12. Kulturowe uwarunkowania kryminalizacji środków psychoaktywnych. W2, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne 1. Egzamin pisemny. 2. Punktowana aktywność na zajęciach. 3. Obecność
na zajęciach – dopuszczalne 2 nieobecności.
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Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Kulturowe aspekty praw człowieka

Nazwa przedmiotu
Kulturowe aspekty praw człowieka

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów ze współczesnym rozumieniem koncepcji praw człowieka oraz
kulturowymi aspektami interpretacji i praktycznej realizacji tych praw

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie problematykę kształtowania się i praktycznego funkcjonowania
praw człowieka w różnych kręgach kulturowych

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i kulturowe
z zakresu praw człowieka RMI_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do podejmowania dyskusji na temat problemów moralnych
i dylematów etycznych związanych z ochroną praw człowieka we współczesnym
świecie

RMI_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Kształtowanie się koncepcji uniwersalnych praw człowieka W1

2. Kulturowe uwarunkowania interpretacji i implementacji praw człowieka w świecie
współczesnym W1, U1

3. Dylematy moralne związane z ochroną praw człowieka w świecie współczesnym K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczen
ia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej
Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalna jedna nieobecność - pozostałe
należy zaliczyć). Każdy z uczestników zobowiązany jest do przedstawienia w ich
trakcie prezentacji na temat związany z ich problematyką, zaaprobowany wcześniej
przez prowadzącego

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 6

zbieranie informacji do zadanej pracy 7

przygotowanie eseju 10

przygotowanie do zajęć 3

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 6

analiza wymagań 1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 6

analiza badań i sprawozdań 2

analiza aktów normatywnych 2

analiza źródeł historycznych 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75



Sylabusy 129 / 192

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Etniczna mobilizacja mniejszości

Nazwa przedmiotu
Etniczna mobilizacja mniejszości

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem konwersatorium jest przybliżenie studentom problematyki, związanej z procesem etnicznej mobilizacji
grup mniejszościowych ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji różnych modeli mobilizacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student ma ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju
procesów etnicznej mobilizacji i dynamiki ruchów społecznych, rozumie ich historyczne
i społeczno-polityczne i gospodarcze uwarunkowania

RMI_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wykorzystywać zaawansowaną wiedzę teoretyczną z kulturoznawstwa oraz
powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych
oraz motywów i wzorów ludzkich zachowań

RMI_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną
i cudzą pracą, szczególnie z pracą badawczą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje
zgodnie z zasadami etyki

RMI_K1_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć – etniczność, etniczna mobilizacja, ruchy społeczne
i pojęcia pokrewne W1

2. Ochrona praw człowieka i mniejszości w systemach prawnych, antydyskryminacja
i równe szanse W1

3. Etniczne mobilizacje - studia przypadków: konflikt, autonomia, transnarodowość, ruch
obywatelski W1, U1, K1

4. Prezentacje– wybrane grupy/mniejszości etniczne i proces etnicznej mobilizacji -
projekty grupowe W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków

Rodzaj zajęć
Formy
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zalicze
nie
pisemn
e,
projekt

Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z końcowego kolokwium pisemnego,
regularnego uczestniczenia w zajęciach oraz oceny z grupowego projektu
mobilizacyjnego wybranej i ustalonej z prowadzącą grupy etnicznej.(Dopuszczalne 2
nieobecności nieusprawiedliwione - wszystkie pozostałe albo zaliczane na dyżurach
albo w ramach dodatkowego pytania na kolokwium--> do 3 pytań dodatkowych).
Nieobecności powyżej 50% - brak zaliczenia. Aktywne uczestnictwo w zajęciach (20%
oceny) oraz przygotowanie grupowego projektu mobilizacji wybranej grupy etnicznej
w formie ustnej i pisemne (30% oceny). Kolokwium pisemne- pytania otwarte
opisowo-problemowe (50% oceny). Warunek zaliczenia - uzyskanie z każdej z III
części oceny pozytywnej.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne projekt

W1 x

U1 x x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Różnorodność kulturowa – problemy i

wyzwania

Nazwa przedmiotu
Różnorodność kulturowa – problemy i wyzwania

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć będzie przybliżenie problemów związanych z różnorodnością kulturową ludzkiego świata.
Współcześnie populacje wielu krajów na świecie mają charakter wieloetniczny i wielokulturowy. W Europie
praktycznie w każdym kraju zamieszkują mniejszości, które na obszarze danego państwa znalazły się na skutek
różnorodnych okoliczności. Niejednokrotnie są to społeczności, które świadomie zachowują swoją odrębność, co
staje się powodem konfliktów i nieporozumień na tym tle. Różnice dzielące grupy wchodzące z sobą w kontakt
podobnie jak aspekt historyczny okoliczności, które doprowadziły do kontaktu stykających się z sobą społeczności
ma ogromne znaczenie dla kształtujących się między nimi stosunków i relacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
E_K1: ma pogłębioną i  uporządkowaną wiedzę o  zróżnicowaniu kulturowym
we współczesnym świecie i jego potencjalnych źródłach. Rozumie historyczne i społeczno-
polityczne i gospodarcze uwarunkowania różnorodności [K_W01++]

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W04

W2 E_K2: ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego
i społecznego oraz możliwych zakłóceń w zróżnicowanym kulturowo otoczeniu [K_W03++] RMI_K1_W03
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W3
E_K4: ma uporządkowaną wiedzę o  zróżnicowaniu kulturowym we współczesnym świecie jego
specyfice i procesach w nim zachodzących dotyczących sfery politycznej, gospodarczej,
religijnej, językowej [K_W05++]

RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
E_K5: potrafi wykorzystywać zaawansowaną wiedzę teoretyczną z kulturoznawstwa oraz
powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych
oraz motywów i wzorów ludzkich zachowań w kulturowo zróżnicowanym otoczeniu [K_U01++]

RMI_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 E_K7: jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych podejmujących
zagadnienia związane z różnicami kulturowymi [K_K02+] RMI_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Teorie wielokulturowości W1, W2, W3, U1, K1

2. Polityka wielokulturowości W1, W2, W3, U1, K1

3. Wybrane typy migracji W1, W2, W3, U1, K1

4. Modele wielokulturowości- case studies W1, W2, W3, U1, K1

5. Zarządzanie w zróżnicowanych kulturowo środowiskach W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczeni
e
pisemne

Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego oraz
regularnego uczestniczenia w zajęciach (dopuszcza się jedną nieobecność
nieusprawiedliwioną), podczas których prócz elementu wykładowego obecny jest
element konwersatoryjny, stymulujący studentów do aktywnego wykorzystywania
zdobytej wiedzy. W przypadku przekroczenia 50% nieobecności nie ma możliwości
zaliczenia zajęć.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do zajęć 20
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uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
82

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Dzieje nowożytnych relacji

międzykulturowych

Nazwa przedmiotu
Dzieje nowożytnych relacji międzykulturowych

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3, Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

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

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 charakterystyka międzykulturowych oddziaływań w okresie nowożytnym

C2 wyjaśnienie przyczyn zapoczątkowanej w dobie nowożytnej wyjątkowej dynamiki cywilizacji europejskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie międzykulturowe powiązania i oddziaływania epoki nowożytnej RMI_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi interpretować zjawiska społeczne z dziejów kultury nowożytnej,
dostrzega ich uwarunkowania: kulturowe, polityczne i gospodarcze oraz ich wpływ
na późniejsze etapy rozwoju cywilizacji

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do wykorzystania wiedzy na temat relacji międzykulturowych
epoki nowożytnej dla lepszego rozumienia i interpretowania świata RMI_K1_K03

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wielkie Odkrycia Geograficzne i nowe przestrzenie międzykulturowego kontaktu W1

2. Odrodzenie, Reformacja, Oświecenie a kształtowanie się relacji międzykulturowych
w Europie W1, U1

3. Nowożytna Rzeczpospolita w sieci międzykulturowych kontaktów i oddziaływań W1, U1, K1

4. Kulturowa mozaika nowożytnej Rzeczpospolitej i zachodzące w jej obrębie relacje W1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-
learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczen
ia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Dziesięć pytań otwartych o charakterze opisowo-problemowym, dostosowanych do
celów oraz efektów kształcenia, ocenianych w skali punktowej. Łącznie
maksymalna liczba punktów: 40. 21-23 punkty: dostateczny 24-26: dostateczny
plus 27 – 31 dobry 35-40: bardzo dobry

ćwiczenia
zaliczeni
e na
ocenę

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalna jedna nieobecność - pozostałe
należy zaliczyć). Kolokwia pisemne organizowane podczas kolejnych zajęć. Dla
zaliczenia ćwiczeń wymagane uzyskanie 50% + 1 sumy punktów możliwych do
uzyskania z kolokwiów. Wymagana obecność na ćwiczeniach; dopuszczalna jedna
nieobecność - pozostałe powinny zostać zaliczone

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 28

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie do sprawdzianów 5

analiza źródeł historycznych 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 4

analiza wymagań 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Międzykulturowe badania porównawcze

Nazwa przedmiotu
Międzykulturowe badania porównawcze

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3, Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest rozwijanie podstawowych kompetencji metodologicznych, w szczególności zaznajomienie
z ogólnymi zagadnieniami metodologii nauk społecznych, poszczególnymi metodami i etapami projektu
badawczego. Ponadto omawiane są różnorodne przykłady międzykulturowych i międzynarodowych badań
porównawczych prowadzonych w naukach społecznych. Omawiane są zarówno jakościowe, jak i ilościowe
projekty badawcze. Podczas zajęć studenci zdobywają kompetencje w projektowaniu oraz interpretowaniu badań
porównawczych, realizując część praktyczną zajęć. Dodatkowo pogłębione są umiejętności wyszukiwania
i analizowania danych zastanych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych oraz ma podstawową
wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i społecznych, a także ich
specyfice przedmiotowej i metodologicznej, w tym badaniach porównawczych

RMI_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań
oraz na projektowanie i realizowanie prostych procesów badawczych; potrafi sformułować
wnioski z badań, opracować i zaprezentować ich wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać
kierunki dalszych badań

RMI_K1_U01

Treści programowe



Sylabusy 140 / 192

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Problemy metodologiczne w badaniach międzykulturowych, w tym równoważność
pomiaru i kulturowa adaptacja narzędzia badawczego W1, U1

2. Praktyczne wykorzystanie oprogramowanie do prostych analiz statystycznych W1, U1

3. Praca nad projektami grupowymi badań empirycznych, w tym konsultacja narzędzia W1, U1

4. Prezentacje założeń projektów oraz dyskusja na forum W1, U1

5. Prezentacje wyników badań oraz dyskusja na forum W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin
ustny,
projekt,
raport,
prezentacja

Zaliczenie modułu jest dwustopniowe. Do egzaminu dopuszczane są wyłącznie
osoby, które uzyskały zaliczenie części praktycznej będącej integralną częścią
zajęć. Warunkiem zaliczenia części praktycznej jest aktywna obecność na
zajęciach oraz przedstawienie w terminie zadań polegających na realizacji
wybranych etapów procesu badawczego oraz prezentacja ich na forum. Efektem
pracy studentów są raporty z przeprowadzonych badań porównawczych.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 45

przygotowanie projektu 30

przygotowanie raportu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do egzaminu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 141 / 192

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny projekt raport prezentacja

W1 x

U1 x x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Socjologia kultury

Nazwa przedmiotu
Socjologia kultury

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3, Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

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

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
bez wymagań

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zaprezentowanie refleksji społecznej o procesach, zjawiskach i faktach kulturowych ujętej
w reguły postępowania naukowego tak jak ono kształtowało się w historii nauki ze szczególnym uwzględnieniem
tradycji socjologii humanistycznej, interpretatywnej badającej behawioralny, semiotyczny i aksjologiczny aspekt
kultury. Studenci zapoznają się więc z różnicami w specyfice wiedzy społecznej i socjologii, wiedzy potocznej
i naukowej a następnie z możliwościami i potrzebami socjologicznych analiz kultury w świecie procesów
globalizacyjnych ale także rewitalizacji tożsamości lokalnych wraz z ich podmiotowością, różnorodnością,
uwikłaniem w odejmienne konteksty cywilizacyjne. Wiedza socjologiczna zastosowana będzie do rozpoznawania,
rozumienia i wspierania badań i działań w innych obszarach życia społecznego wobec wyzwań szybkich zmian,
mobilności i wielokulturowości. Istotnym celem programu będzie ukazanie kontrowersji pomiędzy
scijentystycznym, behavioralnym, strukturalnym a humanistycznym i rozwojowym rozumieniem faktów
i procesów kulturowych. Ważnym przywołaniem będą tradycje humanistyki i kulturologiczej tradycji polskich nauk
społecznych sięgając do rdzennych wartości polskiej humanistyki okresu Odrodzenia, Oświecenia, pozytywizmu
oraz okresu międzywojennego. Jako ważne ukazane zostaną główne wątki współczesnej polemiki przedstawicieli
nauk społecznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
zna podstawową terminologię z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ma
podstawową wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu socjologii jako nauk, a także o jej
specyfice przedmiotowej i metodologicznej

RMI_K1_W01

W2 ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym
struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, w perspektywie międzykulturowej RMI_K1_W01

W3 ma świadomość kompleksowej natury stosunków międzykulturowych oraz ich społecznych
uwarunkowań

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczno-kulturowe, a zwłaszcza dostrzega ich
uwarunkowania: językowe, religijne, polityczne i gospodarcze RMI_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach
działających w obszarze kultury RMI_K1_K03

K2 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju,
Europy i świata RMI_K1_K01

K3 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, o wadze refleksji
na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej RMI_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Geneza powstania socjologii jako nauki W1

2. Metodologiczne i aksjologiczne dylematy socjologii w początkowym okresie jej
rozwoju W1

3. Neopozytywizm i jego metodologiczne konsekwencje W1

4. Socjologia humanistyczna, kulturalistyczna i socjologia kulturowa W1

5. Socjologia kultury masowej oraz cywilizacji medialnej W1, W2, U1

6. Socjologia a krytyczna analiza kultury W1, W3, U1, K2

7. Kompetencje komunikacyjne, kulturowe i międzykulturowe w analizie socjologicznej W1, W2, W3, U1, K2, K3

8. Socjologia relacji międzykulturowych W1, W2, W3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Warunek dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń według
wymagań określonych przez realizatora tego typu zajęć,
aktywność poznawcza w czasie realizacji zajęć oraz zaliczenie
egzaminu pisemnego

ćwiczenia zaliczenie pisemne,
prezentacja
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Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie projektu 10

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie do sprawdzianu 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
142

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny zaliczenie pisemne prezentacja

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x

K1 x

K2 x

K3 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Cywilizacje współczesne

Nazwa przedmiotu
Cywilizacje współczesne

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3, Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów ze współczesną postacią teoretycznej refleksji dotyczącej cywilizacji oraz podstawowymi
cechami cywilizacji współczesnego świata

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie różnorodne kręgi kulturowe współczesnego świata, ich specyfikę
i procesy kulturowe, religijne, polityczno-społeczne i gospodarcze w nich zachodzące

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W02

W2 Student zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, oraz porównywania
wytworów i procesów właściwych dla różnych kultur RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje
na temat stosunków międzykulturowych i różnych kultur RMI_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do interpretacji i wyjaśniania zjawisk społecznych i kulturowych oraz
relacji między procesami zachodzącymi w różnych kulturach RMI_K1_K03

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Perspektywa historyczna teorii cywilizacji i jej postać współczesna – wybrane
koncepcje W2

2. Przegląd cywilizacji współczesnego świata i ich cech konstytutywnych W1, U1, K1

3. Cywilizacyjna kondycja współczesnego świata – próba bilansu W1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Dziesięć pytań otwartych o charakterze opisowo-problemowym, dostosowanych do
celów oraz efektów kształcenia, ocenianych w skali punktowej. Łącznie
maksymalna liczba punktów: 40. Wynik 20 punktów lub niższa punktacja - brak
zaliczenia. 21-23 punktów: dostateczny 24-26: dostateczny plus 27 – 31 dobry 32
-34: dobry plus 35-40: bardzo dobry

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 24

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie do zajęć 2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 6

analiza wymagań 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Edukacja antydyskryminacyjna

Nazwa przedmiotu
Edukacja antydyskryminacyjna

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3, Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Dyskryminacja może przybierać różne formy i występować praktycznie w każdym miejscu. Pomimo różnic
związanych choćby z jej przejawami istnieje cecha wspólna tego zjawiska- nierówny i niesprawiedliwy sposób
traktowania ludzi. Celem konwersatorium jest przybliżenie zagadnień związanych z pojęciem dyskryminacji, oraz
zidentyfikowanie grup w Polsce, których to zjawisko może szczególnie dotykać. Podczas zajęć podejmowane będą
następujące zagadnienia: 1.Wprowadzenie do problematyki związanej z antydyskryminacją; 2.Tożsamość
społeczna; 3.Stereotypy i uprzedzenia; 4.Dyskryminacja; 5.Rodzaje dyskryminacji; 6.Działania na rzecz
przeciwdziałania dyskryminacji w Polsce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 E_K1: zna elementarną terminologię używaną w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej oraz
najważniejsze teorie z nią związane [K_W02+]

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W04,
RMI_K1_W05

W2
E_K7rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego w obszarze
związanym z przeciwdziałaniem dyskryminacji, dokonuje samooceny własnych kompetencji
i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia [K_K01]

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

E_K3: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności związane z
przeciwdziałaniem dyskryminacji korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym)
i nowoczesnych technologii (ICT) [K_U02++] E_K4: potrafi w sposób precyzyjny i spójny
wypowiadać się ustnie, pisemnie oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych na tematy
dotyczące wybranych zagadnień związanych z edukacja antydyskryminacyjną, stosując przy
tym argumentację zaczerpniętą z wybranych perspektyw teoretycznych i odwołując się
do różnych autorów [K_U04] E_K5: potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur
i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami edukacji
antydyskryminacyjnej [K_U05++] E_K6: potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi
w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki
konkretnych działań [K_U06++]

RMI_K1_U02,
RMI_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 E_K8: docenia znaczenie działań antydyskryminacyjnych dla rozumienia i interpretowania
świata; odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych [K_K02++]

RMI_K1_K01,
RMI_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do problematyki związanej z antydyskryminacją W1, W2

2. Tożsamość społeczna W1, W2

3. Dyskryminacja i jej rodzaje U1

4. Przeciwdziałanie dyskryminacji K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć
Formy
zalicze

nia
Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu/prezentacji, aktywności, oraz
regularnego uczestniczenia w zajęciach (dopuszcza się możliwość jednej
nieobecności nieusprawiedliwionej), podczas których prócz elementu wykładowego
obecny jest element konwersatoryjny, stymulujący studentów do aktywnego
wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz przygotowania prezentacji. W przypadku
przekroczenia 50%nieobecności nie ma możliwości zaliczenia zajęć.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 38

przygotowanie do zajęć 20
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uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Komunikacja międzykulturowa

Nazwa przedmiotu
Komunikacja międzykulturowa

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Elementarny poziom wiedzy z zakresu historii kultury, wiedzy społecznej oraz umiejętność krytycznej obserwacji faktów
kulturowych w relacjach społecznych

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest identyfikacja elementów interakcji kulturowych w realiach konkretnych sytuacji
społecznych, rozwój refleksyjnej świadomości kompetencji komunikacyjnych uczestników interakcji, nabycie
wiedzy z zakresu kulturowej dynamiki relacji kulturowych jako kontekstu procesu komunikacyjnego. Zadaniem
wykładu jest identyfikacja przyczyn, następnie konsekwencji procesów globalizacji w rozwoju zjawisk
dywersyfikacji kulturowej, kształtowania kompetencji komunikacyjnych w różnych obszarach życia społecznego
i gospodarczego. Elementem kształcenia będzie nie tylko zdobycie wiedzy, ale także uwrażliwienie oraz rozwój
wyobraźni symbolicznej studentów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ma uporządkowaną wiedzę o różnych kręgach kulturowych, procesach interakcji
kulturowych zachodzących we wszystkich sferach rzeczywistości społecznej RMI_K1_W01

W2 ma uporządkowaną wiedzę o procesach komunikowania społecznego w dynamice epoki
globalizacji RMI_K1_W02

W3 zdobywa wiedzę specjalistyczną właściwą dla analizy kompetencji międzykulturowych
w różnych obszarach i poziomach kompetencji RMI_K1_W04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Teoretyczne podstawy wiedzy o komunikacji międzykulturowej W1

2. Komunikacja międzykulturowa w procesie globalizacji W2

3. Typy komunikacji międzykulturowej W3

4. Obszary działania komunikacji międzykulturowej w życiu społecznym W1, W3

5. Edukacja międzykulturowa W3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie pozytywnej oceny z pracy
zaliczeniowej

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do sprawdzianu 15

przygotowanie do egzaminu 20

analiza problemu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
87

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

W2 x

W3 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Psychologia komunikacji

Nazwa przedmiotu
Psychologia komunikacji

Klasyfikacja ISCED
0313 Psychologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kurs ma za zadanie przedstawić szereg zagadnień pozostających na styku psychologii i nauk o komunikacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zna podstawową terminologię z zakresu psychologii komunikacji oraz ma podstawową
wiedzę o charakterze i znaczeniu psychologii komunikacji, a także o jej specyfice
przedmiotowej i metodologicznej

RMI_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych zjawisk
społecznych z perspektywy psychologii komunikacji RMI_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dzięki poszerzeniu kompetencji komunikacyjnych jest przygotowany do aktywnego
uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach działających w obszarze kultury RMI_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Komunikacja interpersonalna, w grupie, wystąpienia publiczne, kompetencje
komunikacyjne, dwujęzyczność i wielojęzyczność w ujęciu psycholingwistycznym,
język i kultura w ujęciu psycholingwistycznym, psychologia reklamy i nowych mediów

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestniczenie w zajęciach
(dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie ustne

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Komunikacja społeczna

Nazwa przedmiotu
Komunikacja społeczna

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 E_K1: ma podstawową wiedzę dotyczącą komunikowania i jego poziomów społecznych
[K_W01++]

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03

W2 E_K2: zna elementarną terminologię używaną w nauce o komunikacji oraz podstawowe
teorie [KW_02+]

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 E_K3: potrafi obserwować zjawiska społeczno-kulturowe, a zwłaszcza dostrzega ich
uwarunkowania: językowe, religijne, polityczne i gospodarcze [K_U1++] RMI_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
E_K4:potrafi podejmować próbę interpretacji zjawisk społeczno- kulturowych, w ich
różnorodnych uwarunkowaniach: językowych, religijnych, politycznych i gospodarczych
[K_K02+]

RMI_K1_K03

K2
E_K5: rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych
kompetencji i doskonali umiejętności, czerpiąc inspirację ze sprawdzonych wzorów
analizowanych podczas modułu [K_K01+]

RMI_K1_K03

Treści programowe



Sylabusy 157 / 192

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie komunikacji społecznej; Komunikacja społeczna oraz jeje elementy Warunki
ważności procesu komunikowania; Typologia aktów komunikacji społecznej – piramida
McQuaila; Komunikowanie werbalne, pozawerbalne i parawerbalne. Komunikacja
bezpośrednia i zapośredniczona, w tym CMC; Komunikowanie jako proces wymiany
symboli. Język jako system symboliczny i system komunikacji; Komunikowanie
interpersonalne i związki międzyludzkie; Komunikowanie w małych grupach;
Komunikowanie instytucjonalne i jego charakterystyka;Komunikowanie publiczne;
Komunikowanie masowe; Wybrane teorie komunikowania masowego, Media
w systemie komunikacji społecznej, Media a kultura.

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium Egzamin
pisemny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 1) uczestnictwo w zajęciach
potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności. Dozwolone są dwie
nieobecności na zajęciach, każda następną należy zaliczyć na dyzurze 2) Zdanie
egzaminu z przedmiotu

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 7

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie do egzaminu 10

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do zajęć 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
84

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

Egzamin pisemny

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Savoir vivre i etykieta w komunikacji

międzykulturowej

Nazwa przedmiotu
Savoir vivre i etykieta w komunikacji międzykulturowej

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat etykiety w przestrzeni publicznej i prywatnej
w perspektywie porównawczej Azja - Europa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie zasady etykiety obowiązującej w  komunikacji międzykulturowej
ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy porównawczej między europejskimi kręgami
kulturowymi oraz obszarami Azji Wschodniej.

RMI_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi samodzielnie planować i realizować pogłębianie własnych umiejętności
w zakresie znajomości etykiety ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej
Europa - Azja.

RMI_K1_U04
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U2
Student potrafi zastosować reguły etykiety podczas organizacji i realizacji działań o charakterze
społeczno-kulturowym w środowisku międzykulturowym oraz skierowanych do przedstawicieli
innych grup kulturowych.

RMI_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych oraz nawiązywania
i utrzymywania kontaktów z osobami kierującymi się odmiennymi normami, wartościami
i kultywującymi inne zwyczaje zgodnie z nabytymi umiejętnościami z zakresu etykiety
w komunikacji międzykulturowej.

RMI_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Tło historyczne Savoir vivre. 2. Zasady etykiety w komunikacji międzykulturowej
w perspektywie porównawczej Europa - Azja. 3. Komunikacja niewerbalna
w wybranych kręgach kulturowych. 3. Kultura biznesowa w Azji Wschodniej. 4. Kultura
biznesowa w europejskich kręgach kulturowych. 5. Etykieta w miejscach publicznych
w perspektywie porównawczej Europa - Azja.6. Etykieta w życiu codziennym. 7.
Etykieta w korespondencji prywatnej i biznesowej. 8. "Co przystoi kobiecie,,," 9.
Protokół dyplomatyczny.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
na ocenę

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach, przygotowanie
krótkiej prezentacji, czytanie zadanych lektur oraz uzyskanie pozytywnej oceny z
egzaminu końcowego. Dopuszczalne są trzy nieobecności na zajęciach bez
konieczności podania powodu. Obecność na zajęciach oraz praca podczas
semestru: 35% oceny końcowej. Egzamin pisemny: 65% oceny końcowej.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

przygotowanie do egzaminu 20
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Negocjacje w warunkach

wielokulturowości

Nazwa przedmiotu
Negocjacje w warunkach wielokulturowości

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zarówno przedstawienie zagadnień, związanych z negocjacjami w warunkach wielokulturowości
– takich jak wrażliwości kulturowa, komunikowanie międzykulturowe, kompetencje międzykulturowe,
etnocentryzm, stereotypy i uprzedzenia, kultura organizacyjna, przedsiębiorstwo międzynarodowe etc., jak
i przede wszystkim omówienie i symulowanie hipotetycznych i zaczerpniętych z rzeczywistości studiów
przypadku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zdobywa wiedzę specjalistyczną właściwą dla stosunków i relacji
międzykulturowych. RMI_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk
do realizacji zadań w przestrzeni międzykulturowej RMI_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
Student jest gotów do ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego,
dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki
własnego rozwoju i kształcenia

RMI_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Negocjowanie tożsamości W1, K1

2. Reguły ponadkulturowe a różnice międzykulturowe W1, U1

3. Komunikacja międzykulturowa - teorie, modele W1

4. Komunikacja międzykulturowa - warsztaty U1, K1

5. Kultura a postrzeganie i porozumienie W1, U1

6. Międzykulturowe różnice strategii negocjacyjnych W1, U1

7. Negocjacje w warunkach wielokulturowości - studia przypadków W1

8. Negocjacje w warunkach wielokulturowości - praca grupowa studentów W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć
Formy
zalicze

nia
Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczen
ie
pisemn
e,
projekt

Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium końcowego (50%
oceny),regularnego aktywnego uczestniczenia w zajęciach – warsztatach, które
dzięki m.in. symulacjom i metodzie projektów stymulują studentów do aktywnego
wykorzystywania zdobytej wiedzy (20%) oraz przygotowanie i przedstawienie
negocjacyjnego projektu grupowego (30% oceny). Do zaliczenia przedmiotu
konieczne jest zaliczenie wszystkich 3 ww. części. Maksymalnie 2 nieobecności
nieusprawiedliwione, powyżej (do 50%) - dodatkowe pytanie na kolokwium. Powyżej
50% nieobecności - brak możliwości zaliczenia.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 15

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie do ćwiczeń 10



Sylabusy 164 / 192

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne projekt

W1 x

U1 x x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Język a kultura

Nazwa przedmiotu
Język a kultura

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 relacje zachodzące pomiędzy językiem a kulturą, teorie wartości fundujące
kulturę, wybrane koncepcje kultury i języka RMI_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 podjąć dyskusję na temat: związków języka z kulturą, teorii wartości, teorii języka
i teorii kultury RMI_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest uczestniczyć w debacie publicznej dotyczącej języka i kultury RMI_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie w problematykę, języka, kultury i wartości. W1, U1, K1

2. Koncepcja kultury W. Diltheya W1, U1, K1

3. Koncepcja kultury H. Rickerta W1, U1, K1

4. Koncepcja wartości F. Brentano W1, U1, K1

5. Aksjologia M. Schelera W1, U1, K1

6. Aksjologia N. Hartmana W1, U1, K1
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7. Teoria wartości D. von Hildebranda W1, U1, K1

8. Koncepcja kultury E. Cassirera W1, U1, K1

9. Koncepcja języka F. de Saussure'a W1, U1, K1

10. Koncepcje języka L. Wittgensteina i J. Austina W1, U1, K1

11. Szkoła frankfurcka i jej wpływ na kulturę drugiej połowy XX w. W1, U1, K1

12. Kultura w czasach ponowoczesnych W1, U1, K1

13. Kultura a postprawda W1, U1, K1

14. Perswazyjna funkcja języka W1, U1, K1

15. Retoryka - język i kultura W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Stereotypy etniczne w mediach i kulturze

Nazwa przedmiotu
Stereotypy etniczne w mediach i kulturze

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna elementarną terminologię związaną ze stereotypem narodowym i wizerunkiem
społecznym, używaną w kulturoznawstwie; zna najważniejsze teorie dotyczące funkcji, źródeł,
uwarunkowań stereotypów narodowych; ma wiedzę dotyczącą pojęcia „swojskości” i „obcości”
na gruncie antropologii kulturowej i socjologii [K_W02+++]

RMI_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na projektowanie i realizowanie
prostych procesów badawczych w dziedzinie analizy stereotypu/wizerunku konstruowanego
w mediach i w wytworach kultury [K_U03++]

RMI_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ma przekonanie o wadze refleksji nad wszechobecnością stereotypów, wykształca w sobie
szczególny typ wrażliwości na odmienność kulturową, postawę otwarcia i ciekawości wobec
różnic międzykulturowych [K_K07++]

RMI_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką stereotypów narodowych
i etnicznych, kwestiami wzajemnego postrzegania się grup społecznych (kulturowych,
narodowych, mniejszościowych) oraz tematyką wizerunku tych grup w mediach, opinii
publicznej i wytworach kultury symbolicznej. Na zajęciach poruszona będzie także
tematyka swojskości i obcości w perspektywie socjologicznej i antropologicznej. W
ostatniej fazie zajęć uczestnicy zaprezentują swoje projekty badawcze dotyczące
obrazu wybranej grupy narodowej/etnicznej/społecznej w mediach lub wytworach
kultury symbolicznej (literaturze, filmie, teatrze, przysłowiach, tekstach piosenek,
sztukach plastycznych, w treści podręczników szkolnych itp.) przygotowywane
w trakcie trwania kursu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie
pisemne,
projekt, raport

Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny projektu badawczego i jego
prezentacji oraz regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Dodatkowym warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena z
kolokwium dotyczącego treści i problemów prezentowanych podczas zajęć.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne projekt raport

W1 x x x

U1 x x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Dyplomacja kulturowa

Nazwa przedmiotu
Dyplomacja kulturowa

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach; brak wymagań dołączenia do kursu

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie się studentów z tematem dyplomaci kulturowej

C2 zapoznanie się studentów z dyscypliną Międzynarodowych Stosunków Kulturlanych

C3 przekzanie wiedzy na temat uwarunkowań, rozwoju, podmiotów, narzędzi oraz celów dyplomacji kulturowej

C4 uświadomienie słuchaczom różnorodności i płynności znaczeń związanych z kulturą w stosunkach
międzynarodowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 dyplomację kulturową oraz o warunki jej funkcjonowania - kulturalne,
polityczne, ekonomiczne i organizacyjne RMI_K1_W01, RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przygotować pracę pisemną o kulturze w relacjach międzynarodowych,
odwołującą się do tematu jego zainteresowań oraz tematu zajęć RMI_K1_U01, RMI_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy w grupie, przejmowania w niej różnych ról, doskonalenia kompetencji
komunikacyjnych RMI_K1_K02, RMI_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kultura w nauce o stosunkach międzynarodowych W1, U1

2. Podmioty miedzynarodowych stosunków kulturalnych W1, U1

3. Instytucjonalizacja współpracy kulturalnej W1, U1

4. Przykłady działań w ramach dyplomacji kulturalnej W1, K1

5. zagraniczna polityka kulturalna wybranych państw oraz organizacji
międzynarodowych W1, U1, K1

6.
Różne prespektywy - różne definicje: dyplomacja kulturalna a kulturowa,
międzynarodowe stosunki kulturalne, polityka kulturalna, soft power, branging,
międzynarodowe Public Relations, dyplomacja publiczna, dialog międzykulturowy

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

45% egzamin + 45% esej/ prezetacja/ udział w debacie
oksfordzkiej + 10% obecność

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 3

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie eseju 8

przygotowanie do egzaminu 16

przygotowanie referatu 8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 2

rozwiązywanie zadań problemowych 6

poznanie terminologii obcojęzycznej 3
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pozyskanie danych 2

analiza dokumentów programowych 1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 8

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
88

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę esej prezentacja

W1 x

U1 x x

K1 x x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Proseminarium licencjackie

Nazwa przedmiotu
Proseminarium licencjackie

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem proseminarium jest omówienie zasad i wymogów przygotowania pracy licencjackiej oraz przygotowanie
planu pracy dyplomowej i opracowanie wybranych, wskazanych przez opiekuna, składających się na nią
zagadnień.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie wybrane kluczowe teorie i pojęcia z zakresu nauk
społecznych i humanistycznych, które pozwalają opisać i wyjaśnić współczesne
zjawiska i problemy społeczno-kulturowe.

RMI_K1_W01, RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03, RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi formułować i analizować problemy badawcze oraz posługiwać się
w tym celu należycie opracowanymi danymi zastanymi i wywołanymi.

RMI_K1_U01, RMI_K1_U02,
RMI_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotowy do (auto)refleksji etycznej na temat zjawisk społeczno-
kulturowych i własnego postępowania. RMI_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Proseminarium licencjackie ma za zadanie utrwalenie i pogłębienie umiejętności
warsztatowych związanych z pracą naukową. Należą do nich przede wszystkim:
analiza tekstów naukowych, posługiwanie się poprawnym słownictwem naukowym,
umiejętność dotarcia do literatury przedmiotu, pisania zwięzłych tekstów naukowych,
poprawnego cytowania, kompilacji opracowań naukowych, interpretacji danych
źródłowych, konstruowania, zastosowania i cytowania elementów graficznych oraz
stosowania zasad etyki naukowej. Znaczną część zajęć stanowią prezentacje
i omówienia projektów i pierwszych fragmentów prac dyplomowych
przygotowywanych przez uczestników zajęć.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie
Podstawowymi warunkami uzyskania zaliczenia z proseminarium licencjackiego
jest obecność na zajęciach oraz indywidualnie oceniany postęp w
przygotowaniu pracy dyplomowej.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Współczesne stosunki etniczne

Nazwa przedmiotu
Współczesne stosunki etniczne

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rodowodem, znaczeniem i perspektywami współczesnych stosunków
etnicznych w perspektywie socjologicznej i kulturoznawczej. Meritum zajęć dotyczy uwarunkowań i przejawów
rewitalizacji polityki państwa wobec zbiorowości o charakterze etnokulturowym i vice versa (poziom wertykalny)
oraz rozpatrzeniu wzajemnych zależności między nimi (poziom horyzontalny). Podczas wykładu omówione
zostaną semantyka, etymologia i typologia pojęć głównych i pokrewnych, do których należą m.in. państwo,
nacjonalizm, narody – suwerenne i zależne, mniejszości narodowe i etniczne (występujące także jako językowe
i religijne), a także ewolucja tożsamości w zderzeniu z globalizacją i integracją. W trakcie zajęć nastąpi
egzemplifikacja – w postaci wystąpień studenckich - zbiorowości zróżnicowanych pod względem etnokulturowym,
tak rdzennych, jak i napływowych w powiązaniu z przyjętymi modelami stosunków etnicznych w wybranych
państwach Europy i poza nią.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju kulturoznawstwa,
jego nurtach, rozumie ich historyczne, społeczno-polityczne i gospodarcze uwarunkowania. RMI_K1_W02

W2 Ma uporządkowaną wiedzę o różnych kręgach kulturowych, ich specyfice i procesach w nich
zachodzących dotyczących sfery politycznej, gospodarczej, religijnej, językowej. RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:



Sylabusy 177 / 192

U1
Potrafi wykorzystywać zaawansowaną wiedzę teoretyczną z kulturoznawstwa oraz powiązanych
z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów dotyczących etnopolityki
i stosunków etnicznych.

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02

U2
Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie, na piśmie oraz z zastosowaniem
technik multimedialnych, na tematy dotyczące złożonych zagadnień kulturoznawczych, w tym
zwłaszcza etnopolitycznych, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno
z dorobku kulturoznawstwa, jak i innych dyscyplin.

RMI_K1_U03

U3
Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma
rozwinięte umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych
z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.

RMI_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w sferze stosunków etnicznych, rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny
własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju
i kształcenia na poziomie zaawansowanym.

RMI_K1_K02,
RMI_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Stosunki etniczne jako forma stosunków społecznych. W1, W2

2. Klasyczne rozumienie stosunków społecznych: M. Weber, F. Znaniecki. W1, W2, U1

3. Stosunki rasowe wg. H. Blumera. W1, W2, U1

4. Stosunki międzygrupowe wg P. M. Blaua; stosunki mniejszościowe wg. H. M. Blalocka. W1, W2, U1

5. Stosunki etniczne między aktorami zbiorowymi. W1, W2, U1, U3

6. Tożsamości zbiorowe w koncepcji Z. Bokszańskiego. W1, W2, U3

7. Wprowadzenie do teorii narodu i nacjonalizmu. Etniczność i polityczność jako
desygnaty narodu i nacjonalizmu. W1, W2

8. Pojęcie mniejszości w naukach społecznych oraz ich typologie i klasyfikacje
(narodowa, etniczna, językowa, religijna). W1, W2, U1

9. Grupy etniczne w społeczeństwie wielokulturowym. W1, W2, U3

10. Stosunki religijne na przykładzie USA; fenomen religii obywatelskiej. W1, W2, U1

11. Separatyzm Katalonii, a możliwości uzyskiwania niezależności małych narodów
w Europie. W1, U3, K1

12. Stosunki etniczne w Afryce - różnorodność poza granicami. W2, U2

13. Przemoc filosemicka jako specyficzny rodzaj stosunków etnicznych. U2, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
prezentacja,
egzamin
pisemny /
ustny

Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu oraz regularnego
uczestnictwa w zajęciach wykładowych (akceptowalne 2 nieobecności) i
ćwiczeniowych (akceptowalna 1 nieobecność), podczas których weryfikowana
jest bieżąca wiedza studentów m. in. na kanwie przygotowanych przez nich
prezentacji multimedialnych i wynikłych stąd merytorycznych interakcji między
nimi.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

prezentacja egzamin pisemny / ustny

W1 x

W2 x

U1 x x

U2 x x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Media globalne - translatorium

Nazwa przedmiotu
Media globalne - translatorium

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość j. ang. na poziomie min. B1.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Najważniejszym celem zajęć translatoryjnych jest przygotowanie studentów do pracy z tekstami prasowymi
i specjalistycznymi w języku angielskim oraz poszerzenie słownictwa ogólnego i specjalistycznego z zakresu nauk
o mediach. Zajęcia są również okazją do powtórzenia i przedyskutowania pojęć związanych ze studiowanym
kierunkiem. Główne tematy: zaprezentowanie podstawowych koncepcje dotyczące przekładoznawstwa;
omówienie różnic pomiędzy systemami języka angielskiego i polskiego; omówienie podstawowych zasad
tłumaczenia tekstów oraz kwestii wierności przekładu i podstawowych błędów popełnianych przy tłumaczeniach
(np. szyk wyrazów).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Poszerza zakres wiedzy dotyczącej mediów globalnych samodzielnie wyszukując treści
anglojęzyczne na ten temat w oparciu o literaturę anglojęzyczną (np. charakterystyka stacji
telewizyjnych typu all news – CNN International, BBC World, Al Jazeera)

RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada umiejętność pracy z tekstami prasowymi i specjalistycznymi w języku angielskim
oraz poszerza swoje słownictwo ogólne i specjalistyczną terminologię z zakresu nauk
o mediach.

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02
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U2 Umie samodzielnie tłumaczyć teksty prasowe i naukowe oraz zaprezentować rezultaty
przekładu na zajęciach; umie parafrazować teksty anglojęzyczne w języku polskim.

RMI_K1_U02,
RMI_K1_U04

U3
Potrafi wskazać na zależności między informacjami, ich formą a procesami społecznymi
i postawami indywidualnymi odbiorców dekodującymi przekaz medialny; potrafi
interpretować zachodzące zjawiskami medialnymi, ma świadomość potrzeby ciągłego
doskonalenia się i zdobywania wiedzy.

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02,
RMI_K1_U04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Lektura w trakcie zajęć (fragmentów) tekstu prasowego i jego wspólne omawianie
ze zwróceniem uwagi na występujące w nim słownictwo specjalistyczne i jego różne
znaczenia i zastosowania.

W1, U1

2. Omawianie słownictwa prezentowanych tłumaczeń oraz dyskusja dotycząca
problematycznych fragmentów. W1, U1, U2

3. Przygotowanie tłumaczenia akapitu tekstu przez studentów podzielonych na 2-3
osobowe grupy i omawianie różnych wersji tłumaczeń. U2, U3

4. Tłumaczenie dostępnych w Internecie wykładów akademickich w j. angielskim (np.
prezentacje TEDeX etc.). U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody eksponujące – film

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

prezentacja

W1 x

U1 x

U2 x

U3 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Instytucje w relacjach międzykulturowych

Nazwa przedmiotu
Instytucje w relacjach międzykulturowych

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Gotowość do nabywania wiedzy, czytania zadanych tekstów, podejmowania krytycznej analizy tekstów, regularnego
uczestniczenia w zajęciach.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zrozumienie w jaki sposób działają instytucje, kto/co je organizuje, w jaki sposób oraz w jakim zakresie oddziałują
na (moderują) jednostkowe i zbiorowe decyzje, zachowania, działania (w krótko- i długoterminowej
perspektywie);

C2 Podjęcie rozważań, w jaki sposób instytucje współkształtują relacje międzykulturowe zachodzące w obrębie
różnych oraz podobnych cywilizacji, kręgów kulturowych i kultur.

C3 Analiza problematyka z perspektywy kulturoznawczej, tzn. takiej, która uwzględnia dominującą rolę i funkcję
kultury jako determinanty zachowań społecznych i obywatelskich.

C4 Poprzez analizę konkretnych przypadków (tzw. case study) zrozumienie prawideł rządzących instytucjami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji
w społeczeństwach wielokulturowych.

RMI_K1_W01, RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04
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W2 Student posiada podstawową wiedzę o strukturze organizacji pozarządowych
w Polsce. RMI_K1_W03, RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student dysponuje podstawową umiejętnością organizowania pracy osób
połączonych wspólnym celem. RMI_K1_U02, RMI_K1_U03

U2 Student nabywa umiejętność współpracy w grupach poprzez realizowanie
projektów badawczych.

RMI_K1_U01, RMI_K1_U02,
RMI_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student posiada podstawowe kompetencje rozpoznawania potrzeb
społecznych, które mogą być zaspokajanie przez instytucje, zwłaszcza
instytucje pozarządowe (ang. NGO).

RMI_K1_K01, RMI_K1_K02,
RMI_K1_K03

K2 Student posiada kompetencje do podejmowania skutecznej komunikacji
międzykulturowej.

RMI_K1_K01, RMI_K1_K02,
RMI_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. definicja instytucji, rodzaje i formy instytucji; W1, W2, U1, K1

2. jak działają i myślą instytucje na podstawie "Jak myślą instytucje" Mary Douglas; W1, U1, K1, K2

3. polskie prawo określające działalności instytucji kultury oraz instytucji społecznych +
zakładanie stowarzyszenia/fundacji w PL na przykładzie wybranych polskich NGOs; W1, W2, U1, U2, K1

4. NGO – idea, cele, przykłady z zagranicy (najbardziej wpływowe/znane) W1, W2, U2, K1, K2

5. NGO’s a korporacje pola konfliktu i dialogu; W1, W2, U1, U2, K1, K2

6. przykłady NGOs w relacjach międzykulturowych (np. Lekarze bez granic, PAH, ONZ,
Green Peace); W1, W2, U1, K1, K2

7. dokument obrazujący pracę wybranych NGOs jako strażników interesu społecznego
oraz dyskusja W1, W2, U1, U2, K1, K2

8. analiza wybranych przez studentów case studies . W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin
pisemny,
projekt,
prezentacja

1. regularne aktywne uczestnictwo w zajęciach; możliwa jedna nieobecność
nieusprawiedliwiona; 2. ważne przygotowanie = czytanie zadanych tekstów
oraz ich krytyczna analiza 3. przedstawienie na forum prezentacji dot. wybranej
instytucji (krytyczna analiza) uprzednio skonsultowanej z Wykładowcą 4.
pozytywna ocena z egzaminu (skala ocen: dst, +dst, db, +db, bdb, celujący)
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Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie projektu 3

przygotowanie prezentacji multimedialnej 2

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

analiza badań i sprawozdań 5

analiza dokumentów programowych 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny projekt prezentacja

W1 x

W2 x

U1 x x

U2 x x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Seminarium licencjackie

Nazwa przedmiotu
Seminarium licencjackie

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.00

seminarium 30

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.00

seminarium 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie proseminarium licencjackiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie wybrane kluczowe teorie i pojęcia z zakresu nauk
społecznych i humanistycznych, które pozwalają opisać i wyjaśnić współczesne
zjawiska i problemy społeczno-kulturowe.

RMI_K1_W01, RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03, RMI_K1_W04,
RMI_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi formułować i analizować problemy badawcze oraz posługiwać
się w tym celu należycie opracowanymi danymi zastanymi i wywołanymi. RMI_K1_U01, RMI_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 Student jest gotowy do (auto)refleksji etycznej na temat zjawisk społeczno-
kulturowych i własnego postępowania. RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium licencjackie ma za zadanie utrwalenie i pogłębienie umiejętności
warsztatowych związanych z pracą naukową. Należą do nich przede wszystkim:
analiza tekstów naukowych, posługiwanie się poprawnym słownictwem naukowym,
umiejętność dotarcia do literatury przedmiotu, pisania zwięzłych tekstów naukowych,
poprawnego cytowania, kompilacji opracowań naukowych, interpretacji danych
źródłowych, konstruowania, zastosowania i cytowania elementów graficznych oraz
stosowania zasad etyki naukowej. Znaczną część zajęć stanowią prezentacje
i omówienia kolejnych fragmentów prac dyplomowych przygotowywanych przez
uczestników zajęć.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium
praca
dyplomo
wa

Warunkiem zaliczenia całego cyklu seminariów jest zaakceptowanie przez
promotora ostatecznej wersji pracy dyplomowej wgranej do systemu APD.
Promotor określa indywidualnie etapy realizacji tak określonego celu, które są
podstawą zaliczenia pierwszego semestru Seminarium. Dodatkowym warunkiem
uzyskania zaliczenia z Seminarium jest obecność na zajęciach.

Semestr 6

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium
praca
dyplomow
a

Warunkiem zaliczenia całego cyklu dydaktycznego jest przyjęcie przez promotora
ostatecznej wersji pracy dyplomowej wgranej do systemu APD. Podstawą
uzyskania zaliczenia z pierwszego semestru Seminarium jest indywidualna oceny
postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej. Dodatkowym warunkiem zaliczenia
kursu jest obecność na zajęciach.

Bilans punktów ECTS
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Semestr 5

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 240

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
270

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

praca dyplomowa

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Wykłady otwarte

Nazwa przedmiotu
Wykłady otwarte

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
WO są obowiązkowym elementem programu studiów I stopnia w Instytucie Studiów Międzykulturowych, na ich zaliczenie
studenci mają trzy lata.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 - zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami studiów kulturoznawczych

C2 - zrozumienie przez studentów potrzeby uczenia się przez całe życie i wymiany doświadczeń poprzez zachęcanie
studentów do aktywnego uczestnictwa w życiu naukowym ISM i WSMiP

C3 - podnoszenie kompetencji kulturoznawczych poprzez udział w konferencjach i wykładach gościnnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych i humanistycznych - w tym szczególnie nauk
o kulturze oraz orientuje się w odbywających się w ISM/WSMiP oraz innych instytucjach
zewnętrznych konferencjach naukowych, wykładach i innych wydarzeniach powiązanych
z tematyką studiów .

RMI_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1
planować i organizować pracę indywidualną poprzez znajdowanie interesujących i zgodnych
z kierunkiem kształcenia wykładów, konferencji i innych wydarzeń oraz odpowiednio
udokumentować ich zaliczenie.

RMI_K1_U04
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uczestniczenia w życiu kulturalnym, w tym szczególnie w konferencjach naukowych, wykładach
i warsztatach oraz angażowania się w działania na rzecz społeczeństwa otwartego i ochrony
różnorodnego dziedzictwa kulturowego.

RMI_K1_K01

K2 krytycznej oceny własnej wiedzy, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i dokształcania się
zawodowego oraz doskonalenia umiejętności miękkich. RMI_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykłady otwarte (WO) to moduł kształcenia obejmujący cały cykl studiów pierwszego
stopnia, w ramach którego można uzyskać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach
gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych
odbywających się w ISM UJ, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
ale także w wydarzeniach organizowanych przez instytucje zewnętrzne. Na
zrealizowanie wymaganej liczby godzin WO - 30h - studenci studiów licencjackich
mają 3 lata. Punkty ECTS za zrealizowanie zajęć doliczane są do punktów za ostatni
semestr studiów. Wskazówka: radzimy nie zostawiać realizacji WO na ostatni rok
studiów, ale równomiernie rozłożyć udział w wydarzeniach. Ich częstotliwość oraz
tematyka może w każdym roku być różna.

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, - warsztaty, - konferencja naukowa

Rodzaj zajęć

For
my
zali
cze
nia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

rap
ort,
zali
cze
nie

W celu uzyskania zaliczenia każdy student powinien uczestniczyć w 30 godzinach
wydarzeń w ramach WO, z czego co najmniej połowa godzin musi być zrealizowana w
ISM. Za uczestnictwo w wybranych wydarzeniach przypisana jest konkretna liczba
godzin: Udział bierny w wykładzie gościnnym, seminarium albo panelu konferencji = 2h
Udział bierny w dniu konferencji (przynajmniej 3 panele)= 7h Wygłoszenie referatu na
konferencji = 3h (oprócz biernego udziału w konferencji) Udział w warsztatach (w
zależności od liczby godzin) 90 minut = 2h + (dodatkowo) 2h za aktywną formę Uwaga!
Liczy się udział merytoryczny w konferencji, nie jej organizacja. Uczestnictwo w każdym
spotkaniu odnotowywane jest w indywidualnej Karcie Osiągnięć i potwierdzane przez
pracownika naukowego - opiekuna lub organizatora danego wydarzenia (np. moderatora
danego panelu konferencji). Przed uzyskaniem podpisu student wypełnia odpowiednie
rubryki Karty: tytuł wydarzenia, data, liczba godzin. Po jego zakończeniu uzupełnia
krótkie sprawozdanie (według wzoru - II część karty osiągnięć). Pod koniec każdego roku
akademickiego student/-ka zobowiązany/-a jest złożyć wypełnioną Kartę Osiągnięć wraz
ze sprawozdaniem z wydarzenia opiekunowi WO (zapamiętując uprzednio liczbę
zrealizowanych godzin albo wykonując dla siebie odpowiednią kopię w postaci
ksero/skanu/fotografii Karty). Kartę należy złożyć do końca sesji letniej. W następnym
roku akademickim należy wydrukować nową Kartę. Uwaga: Student może wybrać także
wydarzenie spoza proponowanych przez ISM/WSMiP – wówczas należy propozycję
takiego wydarzenia zgłosić opiekunowi WO w ISM oraz po uzyskaniu jego zgody
postępować zgodnie z procedurą (wypełnić kartę osiągnięć).
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Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

raport zaliczenie

W1 x x

U1 x x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Praktyki zawodowe

Nazwa przedmiotu
Praktyki zawodowe

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Praktyka obowiązkowa, wymagana regulaminem studiów

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zasadniczym celem praktyki jest kształcenie przez działanie, a więc stymulowanie studentów do nabywania
doświadczeń związanych z  funkcjonowaniem podmiotów oświatowych, kulturalnych społecznych, gospodarczych
i politycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ma podstawową wiedzę o instytucjach kulturalnych oraz ich funkcjonowaniu
w kontekście polskim, a zwłaszcza międzykulturowym RMI_K1_W02, RMI_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zdobywa umiejętności specjalistyczne właściwe dla stosunków międzykulturowych RMI_K1_U02, RMI_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
E_K5: rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego, dokonuje samooceny
własnych kompetencji i doskonali umiejętności, czerpiąc inspirację
ze sprawdzonych wzorów analizowanych podczas modułu [K_K01+]

RMI_K1_K01, RMI_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dodatkowym zadaniem praktyki studenckiej jest: a) pogłębianie wiadomości
przekazywanych w toku zajęć dydaktycznych i konfrontowania ich z praktyką życia
społeczno-gospodarczego, b) umożliwienie bezpośredniego pozyskiwania
doświadczeń i  wiedzy „praktycznej”, c) rozwijanie własnej aktywności
i przedsiębiorczości studentów Praktyka ma także na  celu: a) rozwijanie umiejętności
współpracyw zespole, b) naukę planowania przedsięwzięć i realizowania projektów
zamierzeń społecznych, edukacyjnych i naukowych, c) przyczynianie się
do pozytywnego kształtowania środowiska lokalnego i -o ile to możliwe -
ponadlokalnego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

praktyka wymagana regulaminem

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki Dziennik praktyk Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie wypełnionego dzienniczka
praktyk potwierdzającego przepracowanie min.60 godzin

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

Dziennik praktyk

W1 x

U1 x

K1 x




