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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku: studia polsko-ukraińskie

Poziom: drugiego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

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

Nauki o polityce i administracji 53%

Nauki o kulturze i religii 21%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 10%

Językoznawstwo 8%

Ekonomia i finanse 6%

Nauki o sztuce 3%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Studia  polsko-ukraińskie  to  interdyscyplinarny  kierunek  oparty  na  wyselekcjonowanych  zagadnieniach  ze  sfery  nauk
społecznych oraz humanistycznych, którego celem jest dostarczenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do
zrozumienia  specyfiki  stosunków  polsko  -  ukraińskich  oraz  aktywnego  ich  kształtowania  w  późniejszej  działalności
zawodowej. Program studiów polsko - ukraińskich opracowany został w taki sposób, aby umożliwić podjęcie studiów zarówno
osobom polskojęzycznym jak i ukraińskojęzycznym co w naturalny sposób koresponduje z założonym celem utworzenia
kierunku.  Studia  polsko-ukraińskie  skupiają  się  na  aktualnych  zagadnieniach  z  zakresu  relacji  politycznych  zarówno
dwustronnych polsko-ukraińskich  jak  i  w szerszym wymiarze  unijnym,  procesu integracji  europejskiej  Ukrainy,  kwestii
systemu bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Kolejny blok odnosi się do charakterystyki polityki
społecznej, polityki historycznej oraz polityki pamięci, zagadnień związanych ochroną wspólnego dziedzictwa kulturowego w
kontekście  kształtowania  relacji  polsko-ukraińskich.  W programie  studiów  II  stopnia  przewidziany  został  również  blok
przedmiotów praktycznych ukierunkowany na pogłębienie wiedzy i umiejętności odnoszących się do sfery polsko-ukraińskiej
współpracy gospodarczej, komunikacji międzykulturowej w biznesie oraz intensywnej nauki języków kierunkowych: polskiego
oraz ukraińskiego.

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia na kierunku: studia polsko-ukraińskie jest zgodna z ogólnymi założeniami zawartymi misji i strategii
rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2014-2020, a także ze strategią rozwoju i polityką jakości przyjętą na Wydziale
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Studiów Międzynarodowych i Politycznych w 2013 roku. Formuła kształcenia na kierunku odpowiada na wyzwania w sferze
społeczno-gospodarczej poprzez korelację z procesami, które współcześnie zmieniają krajobraz społeczny polskich miast, a
także wpływają na politykę zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach i  instytucjach rządowych oraz pozarządowych.
Koncepcja kształcenia na kierunku wykorzystuje walor interdyscyplinarności wzbogacający merytorycznie cały tok studiów.
Jednocześnie jednym z filarów koncepcyjnych są zaimplementowane w ramach kierunku mechanizmy będące odpowiedzią
na potrzebę umiędzynarodowienia procesu kształcenia na studiach wyższych w Polsce.
Proces kształcenia na kierunku: studia polsko – ukraińskie kładzie nacisk na zasadę poszanowania godności człowieka i
dialogicznej  natury  życia  społecznego,  zgodnie  z  dewizą  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  „Plus  ratio  quam vis”.  Przyjęta
koncepcja studiów jest ukierunkowana na tworzenie trwałych relacji pomiędzy studentem i społeczeństwem, stymulowanie
samodzielnego dążenia studenta do ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz wdrażania nabytych umiejętności i kompetencji
społecznych w życiu społecznym i prywatnym.

Cele kształcenia

przygotowanie  absolwenta  do  gromadzenia  informacji,  identyfikowania  i  analizowania  zjawisk  oraz  procesów politycznych,
społecznych i  kulturowych odnoszących się  do szeroko pojętych relacji  polsko -  ukraińskich i  różnorodnych obszarów
współpracy pomiędzy Ukrainą i Polską, zarówno w wymiarze regionalnym jak i w kontekście europejskim
wykształcenie u absolwenta umiejętności przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych w obszarze leżącym na
pograniczu różnych dyscyplin naukowych przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu studiów polsko - ukraińskich i właściwych dla
kierunku języków obcych
wykształcenie u absolwenta umiejętności inspirowania, planowania i organizowania pracy własnej oraz pracy w zespole przy
wykorzystaniu wiedzy z zakresu studiów polsko - ukraińskich i właściwych dla kierunku języków obcych
przygotowanie absolwenta do wypełniania zobowiązań społecznych w środowisku pracy uwzględniających krytyczną ocenę
posiadanej  wiedzy  i  odbieranych  treści  oraz  prawidłowe  identyfikowanie  i  rozstrzyganie  dylematów  związanych  z
wykonywaniem  zawodu

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Współczesne relacje polsko - ukraińskie charakteryzuje rosnąca dynamika kontaktów w sferze społecznej i gospodarczej.
Jednocześnie Ukraina pozostaje kluczowym partnerem Polski w wymiarze politycznym i w sferze bezpieczeństwa. Podpisanie
umowy stowarzyszeniowej, w tym także umowy o strefie wolnego handlu między Ukrainą i Unią Europejską w sposób istotny
poszerza możliwości współpracy między Polską i Ukrainą w wielu obszarach. Określone potrzeby o charakterze społeczno -
gospodarczym rodzi również dynamika procesów migracyjnych, w tym rosnąca liczba obywateli Ukrainy, którzy wybierają
nasz kraj nie tylko jako miejsce do podjęcia pracy okresowej. Wielu obywateli tego państwa podejmuje decyzje o imigracji
trwałej i osiedla się na stałe na terenie RP. Proces ten zmienił krajobraz społeczny większości polskich miast, wpływa na
politykę zatrudnienia w wielu polskich przedsiębiorstwach i tym samym współtworzy kontekst społeczno - gospodarczy do
którego bezpośrednio odnosi się oferta dydaktyczna kierunku: studia polsko - ukraińskie

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Program studiów zakłada uzyskanie  efektów uczenia  się,  które  bezpośrednio  korelują  z  procesami  oraz  z  potrzebami
społecznymi i gospodarczymi kształtującymi współczesne oblicze relacji polsko - ukraińskich. Absolwenci kierunku mogą z
powodzeniem wykorzystać nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pracy w:
a)  polskich  i  ukraińskich  instytucjach  publicznych,  zarówno  rządowych  jak  i  pozarządowych  (  w  tym  w  agendach
bezpośrednio odpowiadających za rozwój współpracy polsko - ukraińskiej i integrację europejską Ukrainy )
b) polskich firmach obecnych na rynku ukraińskim oraz w firmach ukraińskich, które planują wejść na rynek Polski ( wspólny
rynek Unii Europejskiej )
c) polskich lub ukraińskich mediach, które specjalizują się w tematyce międzynarodowej,  analizują i  opisują dynamikę
szeroko pojmowanej kooperacji polsko - ukraińskiej i proces zbliżenia społeczno - politycznego i gospodarczego między
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Ukrainą i Unią Europejską
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Katedra  Ukrainoznawstwa  UJ  prowadzi  interdyscyplinarne  badania  nad  kulturą,  historią,  religią,  mentalnością,  życiem
politycznym i  gospodarczym Ukrainy  ze  szczególnym uwzględnieniem problematyki  stosunków polsko  -  ukraińskich  i
współpracy między Ukrainą i Polską w wymiarze regionalnym jak i w kontekście europejskim i euroatlantyckim.
Główne tematy badań naukowych realizowanych w jednostce:
a) Polsko – ukraińskie stosunki polityczne w kontekście europejskim i globalnym
b) Polityka zagraniczna Ukrainy i Polski ze szczególnym uwzględnieniem relacji wzajemnych między Ukrainą, Polską i Unią
Europejską oraz Ukrainą, Polską i NATO
c) Współczesna ukraińska myśl polityczna ze szczególnym uwzględnieniem projektu geopolitycznej przyszłości Ukrainy
d) Rozwój i ewolucja stosunków ukraińsko - rosyjskich
e) Ukraiński system polityczny (w tym problem jego ewolucji w warunkach postkomunizmu, znaczenie i charakter kultury
politycznej w Ukrainie
f) Przemiany społeczno-gospodarcze w Ukrainie po 1991 roku (ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju MSP)
g) Kultura polityczna na Ukrainie sowieckiej oraz ukraińska myśl społeczno-polityczna w świetle badań postkolonialnych
h) Funkcjonowanie religii w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w Ukrainie w perspektywie porównawczej
i) Związki kulturowe między Wschodem i Zachodem w czasach nowożytnych
j)  Rola  monasterów  w  kształtowaniu  kultury  ukraińskiej  w  I  Rzeczpospolitej.  Procesy  reformatorskie  duchowieństwa
wschodniego w I Rzeczpospolitej.
k) Katastrofa w Czarnobylu i jej wpływ na kształtowanie procesów społecznych i kulturowych na obszarze postradzieckim
l) Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Łemków, Bojków, mieszkańców Nadsannia, Chełmszczyzny, Podlasia.
ł) Filozofia ukraińska i jej związki z niemieckimi nurtami mistycznymi oraz filozofią klasyczną
n) Ukraińska kultura i duchowość ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju oświaty, drukarstwa oraz miejsca piśmiennictwa
ukraińskiego w kulturze wielonarodowej Rzeczypospolitej.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Wykaz tematów badawczych realizowanych w Katedrze Ukrainoznawstwa UJ i  powiązanych z nimi modułów ujętych w
programie II stopnia na kierunku studia polsko – ukraińskie:
a)  Polsko-ukraińskie  stosunki  polityczne  w  kontekście  europejskim  i  globalnym:  Bezpieczeństwo  Europy  Środkowej  i
Wschodniej; Myśl polityczna emigracji ukraińskiej; Polityka i pamięć; Polityka historyczna, Stereotypy i symbole
b) Polityka zagraniczna Ukrainy i Polski ze szczególnym uwzględnieniem relacji wzajemnych między Ukrainą, Polską i Unią
Europejską oraz Ukrainą, Polską i NATO: Ukraina w procesie integracji europejskiej; Wymiar wschodni Polityki Sąsiedztwa UE;
Polityka wschodnia Polski; System bezpieczeństwa narodowego Ukrainy; Bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej
c) Ukraińska kultura i duchowość ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju oświaty, drukarstwa oraz miejsca piśmiennictwa
ukraińskiego: Ochrona dziedzictwa kulturowego w Europie; Kresy-mit i rzeczywistość; Turystyka religijna w Europie; Język,
kultura a tożsamość narodowa Ukraińców; Miasto jako fenomen społeczno-kulturowy
d) Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Łemków, Bojków, mieszkańców Nadsannia, Chełmszczyzny, Podlasia:
Fenomen Huculszczyzny; Rodzina w kontekście przemian społecznych i kulturowych
e) Przemiany społeczno - gospodarcze w Ukrainie po 1991 roku: Współpraca gospodarcza Polski i  Ukrainy; Ekosystem
startupowy w Polsce i w Ukrainie

Studenci Katedry Ukrainoznawstwa mają możliwość uczestniczenia w corocznych konferencjach naukowych organizowanych
przez Koło Naukowe Studentów Ukrainoznawstwa Wernyhora oraz Katedrę, a także w organizowanych cyklicznie studenckich
Dniach nauki i kultury ukraińskiej.
Studenci Katedry Ukrainoznawstwa UJ mają również możliwość uczestniczenia w badaniach w ramach projektów naukowych
realizowanych przez Koło Naukowe Studentów Wernyhora. W programie kierunku studia polsko - ukraińskie przewidziane
zostały zarówno moduły teoretyczne, mające charakter wprowadzający do badań, jak i moduły, w ramach których swoje
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przygotowanie do badań student będzie mógł potwierdzić w sposób praktyczny (Komunikacja międzykulturowa w biznesie;
Współpraca gospodarcza Polski i Ukrainy; Ekosystem startupowy w Polsce i w Ukrainie)

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedziba Katedry Ukrainoznawstwa WSMiP UJ znajduje się w centrum Krakowa, przy ulicy Wenecja nr 2. Do dyspozycji
Katedry oddanych jest 11 pomieszczeń, w tym 3 sale wykładowe oraz 4 sale konwersatoryjno – ćwiczeniowo - seminaryjne
(sala nr 2 – 35 miejsc, sala nr 3 – 25 miejsc, sala nr 13 - 30 miejsc, sala nr 22 – 20 miejsc, sala nr 23 - 20 miejsc, sala nr 25 –
20 miejsc,  sala nr 10 – 10 miejsc).  Pozostałe sale pełnią rolę gabinetów, w których pracownicy pełnią swoje dyżury,
przechowywane są materiały dydaktyczne, a także odbywają się seminaria. Katedra dysponuje stałym dostępem do sieci
Internet. Studenci Katedry Ukrainoznawstwa UJ mają możliwość korzystania z następujących zasobów bibliotecznych:
a) Zasoby Biblioteki Jagiellońskiej zgodnie z zasadami obowiązującymi wszystkich studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
b) Zasoby biblioteczne poszczególnych jednostek WSMiP zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dziekana Wydziału
Studiów  Międzynarodowych  i  Politycznych  UJ  w  sprawie  warunków  udostępniania  zasobów  bibliotecznych  WSMiP  UJ
wszystkim studentom Wydziału z dnia 30.01.2014
c) Zasoby biblioteczne Biblioteki Fundacji św. Włodzimierza ( Бібліотека Фунадіії св. Володимира )
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0312

Liczba semestrów: 4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu:

Studenci podejmujący studia na kierunku są zobowiązani do wyboru jednej z dwóch ścieżek określonych w ramach programu
studiów (ścieżki polskiej lub ścieżki ukraińskiej). W ramach ścieżki polskiej zajęcia na I roku studiów realizowane są w języku
polskim. W ramach ścieżki ukraińskiej zajęcia na I roku studiów realizowane są w języku ukraińskim. Kandydat podejmuje
decyzję o wyborze danej ścieżki w procesie rejestracji na studia w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK).
Studenci są zobowiązani do zaliczenia wszystkich przedmiotów przypisanych do wybranej ścieżki na roku I. Zajęcia na roku II
realizowane są w języku polskim wspólnie dla wszystkich studentów kierunku. Program oraz regulamin studiów dla obu
ścieżek dostępny jest na stronie Katedry: www.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 96

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 10

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 56

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych nd

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

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1020

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Program studiów drugiego stopnia nie przewiduje praktyk zawodowych.
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Ukończenie studiów

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

Student zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich kursów obligatoryjnych, wszystkich kursów obowiązkowych dla wybranej
ścieżki oraz odpowiedniej liczby przedmiotów fakultatywnych. Student zobowiązany jest do złożenia zaakceptowanej przez
promotora pracy dyplomowej oraz do zdania egzaminu dyplomowego.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

SPU_K2_W01 Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób fakty, teorie i metody z zakresu
problematyki studiów polsko – ukraińskich oraz złożone zależności między nimi P7U_W, P7S_WG

SPU_K2_W02
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zjawiska i procesy polityczne,
społeczne, kulturowe i gospodarcze oraz ich wpływ na kształtowanie relacji polsko –
ukraińskich i rozwój współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą w wymiarze regionalnym i
ogólnoeuropejskim

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

SPU_K2_W03
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę i formy relacji między
polskimi, ukraińskimi i europejskimi instytucjami w wymiarze politycznym,
społecznym, ekonomicznym, kulturalnym oraz w sferze bezpieczeństwa

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

SPU_K2_W04
Absolwent zna i rozumie etyczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów
działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony prawa
własności przemysłowej i prawa autorskiego

P7U_W, P7S_WK

SPU_K2_W05
Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości w kontekście rozwoju polsko-ukraińskich i ukraińsko-unijnych
kontaktów gospodarczych

P7U_W, P7S_WK

Umiejętności

Kod Treść PRK

SPU_K2_U01
Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać
złożone problemy właściwe dla studiów polsko-ukraińskich poprzez odpowiedni dobór
źródeł i informacji z nich pochodzących oraz dobór i stosowanie właściwych metod i
narzędzi

P7U_U, P7S_UW

SPU_K2_U02
Absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska polityczne,
społeczne, kulturalne i ekonomiczne oraz wzajemne relacje między nimi w kontekście
studiów polsko-ukraińskich oraz w kontekście stosunków dwustronnych Polski i
Ukrainy

P7U_U, P7S_UW

SPU_K2_U03
Absolwent potrafi komunikować się, wykorzystując specjalistyczną terminologię z
zakresu studiów polsko-ukraińskich, prowadzić debatę, posługiwać się językami
kierunkowymi oraz językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UK

SPU_K2_U04
Absolwent potrafi przygotowywać prace pisemne, wystąpienia ustne w w językach
kierunkowych w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
właściwych dla studiów polsko-ukraińskich

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UK

SPU_K2_U05
Absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz
podejmować wiodącą rolę w zespole podczas realizacji projektów z obszaru studiów
polsko-ukraińskich

P7U_U, P7S_UO

SPU_K2_U06 Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe
życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie P7U_U, P7S_UU

Kompetencje społeczne
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Kod Treść PRK

SPU_K2_K01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
odnoszących się do zagadnień właściwych dla studiów polsko-ukraińskich P7U_K, P7S_KK

SPU_K2_K02
Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i
inicjowania działalności wspierającej rozwój stosunków polsko-ukraińskich w sferze
społecznej, politycznej i gospodarczej, zarówno na poziomie lokalnym jak i
ogólnopaństwowym

P7U_K, P7S_KO

SPU_K2_K03 Absolwent jest gotów do odpowiedniego pełnienia ról zwodowych, z uwzględnienim
zmnieniających się potrzeb w sferze stosunków polsko-ukraińskich P7U_K, P7S_KR

SPU_K2_K04 Absolwent jest gotów do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz
działania na rzecz przestrzegania tych zasad P7U_K, P7S_KR
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Plany studiów
Student w trakcie studiów jest zobowiązany do zaliczenia łącznie 8 przedmiotów fakultatywnych, w tym: Na roku I – 2
konwersatoria z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot); 2 konwersatoria i 1 wykład z
dyscypliny nauki o kulturze i religii (odpowiednio 4 ECTS i 3 ECTS za przedmiot); Na roku II – 2 konwersatoria z dyscypliny
nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS za przedmiot) Kierownik
jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy
zachowaniu  zgodności  z  wymogami  określającymi  rodzaj  dyscyplin  naukowych  i  wymiar  punktowy  dla  przedmiotów
fakultatywnych w programie studiów.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Język kierunkowy 1 60 2,0 zaliczenie O

Język obcy 30 1,0 zaliczenie O

Socjokulturowy wymiar komunikacji (Cоціокультурні аспекти в
комунікації) 30 4,0 zaliczenie F

Podstawy retoryki i wystąpień publicznych (Основи риторики та
публічних виступів) 30 4,0 zaliczenie F

Ukraińcy w polskim dyskursie internetowym 30 4,0 zaliczenie F

Fenomen Huculszczyzny (Феномен Гуцульщини) 30 4,0 zaliczenie F

Miasto jako fenomen społeczno kulturowy (Місто як
соціокультурний феномен) 30 4,0 zaliczenie F

Tożsamość kulturowa na pograniczu (Культурна ідентичність
пограниччя) 30 4,0 zaliczenie F

Przedmiot fakultatywny 1 30 4,0 zaliczenie F

Ścieżka: Polska

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Metodologia pracy naukowej 30 5,0 zaliczenie O

Wymiar wschodni Polityki Sąsiedztwa UE 30 5,0 zaliczenie O

System bezpieczeństwa narodowego Ukrainy 30 5,0 zaliczenie O

Ścieżka: Ukraińska

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Metodologia pracy naukowej (Методологія наукових досліджень) 30 5,0 zaliczenie O

Ukraina w procesie integracji europejskiej (Україна в процесі
європейської інтеграції) 30 5,0 zaliczenie O

Bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej (Безпека
Центральної та Східної Європи) 30 5,0 zaliczenie O
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Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Język kierunkowy 1 60 2,0 zaliczenie O

Język obcy 30 1,0 zaliczenie O

Proseminarium 30 8,0 zaliczenie O

Konwencje stylistyczne wypowiedzi (Стилістичні конвенції у
спілкуванні) 30 4,0 zaliczenie F

Opowiedz swoją historię-podstawy storytellingu (Розкажи свою
історію-основи сторітелінгу) 30 4,0 zaliczenie F

Turystyka religijna w Europie (Релігійний туризм у Європі) 30 3,0 zaliczenie F

Przedmiot fakultatywny 2 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: Polska

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Ochrona dziedzictwa kulturowego w Europie 30 5,0 zaliczenie O

Polityka i pamięć 30 5,0 zaliczenie O

Kresy – mit i rzeczywistość 30 2,0 egzamin O

Ścieżka: Ukraińska

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Ochrona dziedzictwa kulturowego w Europie (Охорона культурної
спадщини в Європі) 30 5,0 zaliczenie O

Polityka historyczna (Історична політика) 30 5,0 zaliczenie O

Stereotypy i symbole (Стереотипи та символи) 30 2,0 egzamin O

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Język kierunkowy 2 60 2,0 zaliczenie O

Język obcy 30 1,0 zaliczenie O

Komunikacja międzykulturowa w biznesie 30 4,0 zaliczenie O

Współpraca gospodarcza Polski i Ukrainy 30 3,0 zaliczenie O

Ekosystem startupowy w Polsce i w Ukrainie 30 4,0 zaliczenie O

Seminarium 30 8,0 zaliczenie O

Sytuacja religijna we współczesnej Ukrainie 30 5,0 zaliczenie F

Polityka ekologiczna na obszarze postradzieckim 30 5,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Procesy migracyjne i przemiany tożsamościowe 30 5,0 zaliczenie F

Sztuka Kijowa 30 3,0 zaliczenie F

Sztuka ikony - dawniej i dziś 30 3,0 zaliczenie F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Język obcy 30 1,0 egzamin O

Polityka wschodnia Polski 30 5,0 zaliczenie O

Partycypacja społeczna w polityce lokalnej 30 5,0 zaliczenie O

Analiza tekstów specjalistycznych 60 6,0 zaliczenie O

Seminarium 30 8,0 zaliczenie O

Myśl polityczna emigracji ukraińskiej 30 5,0 zaliczenie F

Decentralizacja i samorząd terytorialny w Polsce i w Ukrainie 30 5,0 zaliczenie F

Języki, narody, polityka 30 5,0 zaliczenie F

Przedmiot fakultatywny 3 30 5,0 zaliczenie F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Metodologia pracy naukowej (Методологія наукових досліджень)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.210.5cd42d479a100.20

Języki wykładowe
Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.KU.SPU.2SO-2.30

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z systematyką metod badań naukowych.

C2 Wykształcenie nawyków niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej.

C3 Zapoznanie studentów ze sposobami badawczego docierania do prawdy: zasada intersubiektywnej
sprawdzalności wyników badań.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 teorie i metody dotyczące zakresu problematyki
stosunków polsko - ukraińskich SPU_K2_W01 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować złożone
problemy badawcze poprzez odpowiedni dobór źródeł
i informacji z nich pochodzących oraz dobór
i stosowanie właściwych metod i narzędzi

SPU_K2_U01 zaliczenie na ocenę

U2 przygotowywać prace pisemne, wystąpienia ustne
w językach kierunkowych SPU_K2_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści SPU_K2_K01 zaliczenie na ocenę

K2 odpowiedniego pełnienia ról zawodowych SPU_K2_K03 zaliczenie na ocenę

K3 przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej
oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad SPU_K2_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

analiza badań i sprawozdań 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe zasady warsztatu naukowego U1, K1

2. Główne metody badawcze stosowane w humanistyce W1, U1, K1

3. Rodzaje prac naukowych U2, K1

4. Problem badawczy W1, U1, K1

5. Pisarstwo naukowe U1, U2, K3
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6. Zasady doboru i poszukiwania źródeł do badań naukowych W1, U1, K1, K2

7. Bibliografowanie i reguły cytowania U1, U2, K1, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Aktywna obecność na zajęciach (dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione
nieobecności w semestrze); znajomość zadanych tekstów weryfikowana
podczas dyskusji; zaliczenie pisemnej pracy semestralnej na wybrany (po
uprzedniej konsultacji z prowadzącym przedmiot) temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.
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Język kierunkowy 1
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.230.1559116249.20

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS
WSM.KU.SPU.2SO-7.60

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 1 Semestr Zdobycie umiejętności posługiwania się językiem kierunkowym na poziomie A1/A2.1 biegłości języka
oraz znajomości gramatyki i leksyki, pozwalającej na tworzenie wypowiedzi i prac pisemnych.

C2 2 Semestr Zdobycie umiejętności posługiwania się językiem kierunkowym na poziomie A2.2/B1.1 biegłości języka
oraz znajomości gramatyki i leksyki, pozwalającej na tworzenie wypowiedzi i prac pisemnych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

leksykę języka kierunkowego na poziomie A1/A2.1 (1
semestr) i A2.2/B1.1 (2 semestr), pozwalającą
na poznanie faktów, teorii i metod z zakresu
problematyki studiów polsko – ukraińskich oraz
złożonych zależności między nimi

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

komunikować się, wykorzystując specjalistyczną
terminologię z zakresu studiów polsko-ukraińskich,
posługiwać się językami kierunkowymi na poziomie
A1/A2.1 (1 semestr) i A2.2/B1.1 (2 semestr) biegłości
języka

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U03,
SPU_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2
przygotowywać prace pisemne, wystąpienia ustne
w językach kierunkowych w obszarze leżącym
na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
właściwych dla studiów polsko-ukraińskich

SPU_K2_U03,
SPU_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania
i inicjowania działalności wspierającej rozwój
stosunków polsko-ukraińskich w sferze społecznej,
politycznej i gospodarczej, zarówno na poziomie
lokalnym jak i ogólnopaństwowym

SPU_K2_K02,
SPU_K2_K03 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 60
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1 semestr
Tematy zajęć obejmować będą szerokie spektrum leksyki języka kierunkowego na
poziomie A1 oraz zagadnienia gramatyczne (odmiana rzeczowników,
przymiotników, czasowników oraz zaimków) i ortograficzne.
Zakres materiału obejmuje słownictwo z obszarów tematycznych o różnym
stopniu uszczegółowienia, w zależności od potrzeb uczących się, ich
zainteresowań lub zaistniałej sytuacji – bieżących wydarzeń w kraju i na świecie.
1 – 3. Człowiek – dane personalne, przynależność narodowa, znajomość języków,
wykształcenie, zawód. Wygląd zewnętrzny.
4 – 5. Rodzina – członkowie rodziny.
6 – 7. Życie codzienne. Rutyna dnia codziennego, pory dnia, przedmioty
codziennego użytku.
8 – 9. Mieszkanie. Podstawowe wyposażenie domu, mieszkania, wynajmowanie
mieszkania.
10 – 11. Sposoby spędzania wolnego czasu. Sport. Dyscypliny sportowe, zdrowy
tryb życia.
12 – 13. Żywienie, artykuły spożywcze. Posiłki, dania, napoje.
14 – 15. Zakupy i usługi. W sklepie. Rodzaje sklepów i artykułów. Dialogi.
Podstawowe jednostki miar i wag. Pieniądze.
16 – 17. Zdrowie i higiena, samopoczucie, części ciała, u lekarza.
18 – 19. Środowisko naturalne – pory roku, pogoda, podstawowe nazwy roślin i
zwierząt.
20 – 21. Ulubione miasto. Orientacja w mieście, wskazywanie drogi, komunikacja
miejska, zabytki.
22 – 23. Wycieczki i podróże (dworzec, lotnisko, pociąg, autobus, samochód).
24 – 25. Zawieranie znajomości, spotkania, zwroty grzecznościowe.
26. Święta i obyczaje – Boże Narodzenie. Życzenia, pozdrowienia świąteczne.
Urodziny, imieniny.
27 – 28. Elementy wiedzy z zagadnień gramatycznych, realizowane przy każdych
zajęciach – fleksja imienna, fleksja czasownika, słowotwórstwo, składnia.
29 – 30. Ćwiczenia fonetyczne doskonalące wymowę.

W1, U1, U2, K1
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2.

2 semestr
Tematy zajęć obejmować będą szerokie spektrum leksyki języka kierunkowego na
poziomie A2.2/B1.1 oraz zagadnienia gramatyczne (odmiana rzeczowników,
przymiotników, czasowników oraz zaimków) i ortograficzne.
Zakres materiału obejmuje słownictwo z obszarów tematycznych o różnym
stopniu uszczegółowienia, w zależności od potrzeb uczących się, ich
zainteresowań lub zaistniałej sytuacji – bieżących wydarzeń w kraju i na świecie.
1 – 2. Człowiek – cechy charakteru, uczucia, emocje, przyjaźń.
3 – 4. Rodzina – historia rodziny, krewni, relacje rodzinne, uroczystości rodzinne.
5 – 6. Sposoby spędzania wolnego czasu – zainteresowania, rozrywki. Życie
towarzyskie.
7 – 8. Miejsca – podstawowe instytucje użyteczności publicznej (bank, poczta,
dworzec, biblioteka, hotel). Rodzaje budynków, plan przestrzenny.
9. Moje miasto – charakterystyka, historia, zabytki, atrakcje. Prezentacja.
10. Atrakcje turystyczne – ciekawe miejsca, hotel, camping. Dokumenty
niezbędne w podróży.
11. Edukacja – system edukacji, rodzaje szkół, kierunki studiów. Życie studenckie.
12. Praca – miejsce pracy, rodzaje pracy, czas pracy, urlopy, płace, zarobki.
13. Rozmowa telefoniczna. Korespondencja. Podstawowe zwroty grzecznościowe.
14. Warsztaty, punkty usługowe (fryzjer, stacja benzynowa). Sposoby płacenia
(gotówka, karty kredytowe).
15. Środowisko naturalne – klimat, krajobrazy, świat roślin i zwierząt.
16. Święta i obyczaje - Wielkanoc. Życzenia, pozdrowienia świąteczne.
17 – 20. Kultura: dziedziny kultury – literatura, film, muzyka. Mój ulubiony film,
ulubiona książka, piosenkarz, piosenkarka.
21 – 23. Media – prasa, telewizja, Internet.
24. Wakacje (góry, morze).
25 – 30. Elementy wiedzy z zagadnień gramatycznych, dodatkowo realizowane
przy każdych zajęciach – fleksja imienna, fleksja czasownika, słowotwórstwo,
składnia oraz fonetyka.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1. obecność na
zajęciach / dopuszcza się 4 nieobecności nieusprawiedliwione/, 2.
aktywność na zajęciach, 3. przygotowywanie prac domowych, 4.
pozytywna ocena z kolokwium cząstkowego, Warunkiem zaliczenia
przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego / uzyskanie co
najmniej 55 % punktów/.

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1.
uzyskane zaliczenie z przedmiotu Język kierunkowy - 1 semestr 2.
obecność na zajęciach / dopuszcza się 4 nieobecności
nieusprawiedliwione/, 3. aktywność na zajęciach, 4.
przygotowywanie prac domowych oraz prezentacji, 5. pozytywna
ocena z kolokwium cząstkowego, Warunkiem zaliczenia
przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego / uzyskanie
co najmniej 55 % punktów/.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem kontynuowania nauki przedmiotu - Język kierunkowy w II semestrze I roku SUM jest zaliczenie I semestru I roku
SUM.
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Metodologia pracy naukowej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.210.5cac67bdcd08a.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z systematyką metod badań naukowych.

C2 Wykształcenie nawyków niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej.

C3 Zapoznanie studentów ze sposobami badawczego docierania do prawdy: zasada intersubiektywnej
sprawdzalności wyników badań.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 teorie i metody dotyczące zakresu problematyki
stosunków polsko - ukraińskich SPU_K2_W01 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować złożone
problemy badawcze poprzez odpowiedni dobór źródeł
i informacji z nich pochodzących oraz dobór
i stosowanie właściwych metod i narzędzi

SPU_K2_U01 zaliczenie na ocenę

U2 przygotowywać prace pisemne, wystąpienia ustne
w językach kierunkowych SPU_K2_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści SPU_K2_K01 zaliczenie na ocenę

K2 odpowiedniego pełnienia ról zawodowych SPU_K2_K03 zaliczenie na ocenę

K3 przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej
oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad SPU_K2_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

analiza badań i sprawozdań 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe zasady warsztatu naukowego U1, K1

2. Główne metody badawcze stosowane w humanistyce W1, U1, K1

3. Rodzaje prac naukowych U2, K1

4. Problem badawczy W1, U1, K1

5. Pisarstwo naukowe U1, U2, K3
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6. Zasady doboru i poszukiwania źródeł do badań naukowych W1, U1, K1, K2

7. Bibliografowanie i reguły cytowania U1, U2, K1, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Aktywna obecność na zajęciach (dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione
nieobecności w semestrze); znajomość zadanych tekstów weryfikowana
podczas dyskusji; zaliczenie pisemnej pracy semestralnej na wybrany (po
uprzedniej konsultacji z prowadzącym przedmiot) temat.
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Ukraina w procesie integracji europejskiej (Україна в процесі
європейської інтеграції)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.210.5cd42d47c07d4.20

Języki wykładowe
Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.KU.SPU.2SO-4.30

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z historią relacji dwustronnych między Ukrainą i Unią Europejską.

C2 Zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami warunkującymi współczesne stosunki Ukraina - UE.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

w pogłębionym stopniu zjawiska i procesy polityczne,
społeczne, kulturowe i gospodarcze oraz ich wpływ
na kształtowanie relacji polsko – ukraińskich i rozwój
współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą w wymiarze
regionalnym i ogólnoeuropejskim.

SPU_K2_W02,
SPU_K2_W03 zaliczenie pisemne

W2

w pogłębionym stopniu specyfikę i formy relacji
między polskimi, ukraińskimi i europejskimi
instytucjami w wymiarze politycznym, społecznym,
ekonomicznym, kulturalnym oraz w sferze
bezpieczeństwa.

SPU_K2_W02,
SPU_K2_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować
i rozwiązywać złożone problemy właściwe dla studiów
polsko-ukraińskich poprzez odpowiedni dobór źródeł
i informacji z nich pochodzących oraz dobór
i stosowanie właściwych metod i narzędzi.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02 zaliczenie pisemne

U2

prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska
polityczne, społeczne, kulturalne i ekonomiczne oraz
wzajemne relacje między nimi w kontekście studiów
polsko-ukraińskich oraz w kontekście stosunków
dwustronnych Polski i Ukrainy.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści odnoszących się do zagadnień właściwych dla
studiów polsko-ukraińskich.

SPU_K2_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kwestia "europejskiego wyboru" Ukrainy. Rozwój stosunków dwustronnych między
UE a Ukrainą w latach 1991 – 2014. Europejska polityka sąsiedztwa - EPS.
Finansowanie i mechanizmy realizacji EPS. Wschodnie Partnerstwo. Umowa
stowarzyszeniowa między Unią Europejską a Ukrainą. Stowarzyszenie –
instrument współpracy, instrument integracji. Struktura umowy
stowarzyszeniowej. Umowa o strefie wolnego handlu między Ukrainą i Unią
Europejską. Ukraińskie przedsiębiorstwa na rynku UE (ukraińska wymiana
handlowa po 2014 roku). Realizacja umowy stowarzyszeniowej. Harmonizacja
ukraińskiego ustawodawstwa z ustawodawstwem UE. Pomoc finansowa UE dla
Ukrainy. Kwestia członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.

W1, W2, U1, U2, K1

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 Zaliczenie pisemnego testu cząstkowego oraz kolokwium końcowego
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Wymiar wschodni Polityki Sąsiedztwa UE
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.210.5cd42d45b7ff0.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta ze zjawiskami i procesami warunkującymi rozwój oraz ewolucję wschodniego wymiaru
europejskiej polityki sąsiedztwa.

C2 Scharakteryzowanie podstaw formalnych i instytucjonalnych relacji między Ukrainą i Unią Europejską.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

w pogłębionym stopniu zjawiska i procesy polityczne,
warunkujące ewolucję wschodniego wymiaru
europejskiej polityki sąsiedztwa oraz ich wpływ
na kształtowanie relacji polsko – ukraińskich i rozwój
współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą w wymiarze
regionalnym i ogólnoeuropejskim.

SPU_K2_W02,
SPU_K2_W03 zaliczenie na ocenę

W2
w pogłębionym stopniu specyfikę i formy relacji
między polskimi, ukraińskimi i europejskimi
instytucjami w wymiarze politycznym, społecznym
i ekonomicznym.

SPU_K2_W02,
SPU_K2_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować
i rozwiązywać złożone problemy właściwe dla studiów
polsko-ukraińskich poprzez odpowiedni dobór źródeł
i informacji z nich pochodzących oraz dobór
i stosowanie właściwych metod i narzędzi.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02 zaliczenie na ocenę

U2
prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska
polityczne, społeczne i ekonomiczne warunkujące
ewolucję europejskiej polityki sąsiedztwa w kontekście
stosunków dwustronnych Polski i Ukrainy.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści odnoszących się do zagadnień właściwych dla
studiów polsko-ukraińskich.

SPU_K2_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych. Instrumenty polityki
zagranicznej UE. Zaangażowanie UE na arenie międzynarodowej. Wymiar
południowy, a wymiar wschodni polityki zewnętrznej UE. Geneza europejskiej
polityki sąsiedztwa. Struktura, wymiar instytucjonalny europejskiej polityki
sąsiedztwa. Geneza Partnerstwa wschodniego. Partnerstwo wschodnie w
działaniu. Relacje wzajemne Ukraina - Unia Europejska. Umowa stowarzyszeniowa
pomiędzy UE i Ukrainą.

W1, W2, U1, U2, K1

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 na ocenę Zaliczenie testu cząstkowego i sprawdzianu końcowego.
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Bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej (Безпека Центральної та
Східної Європи)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.210.5cd42d47e73e8.20

Języki wykładowe
Ukraiński

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.KU.SPU.2SO-6.30

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest pogłębione zapoznanie słuchacza z problematyką bezpieczeństwa Europy Środkowo -
Wschodniej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student zna i rozumie problematykę bezpieczeństwa
w regionie Europy Środkowo - Wschodniej.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zidentyfikować i poddać analizie
zagrożenia dla bezpieczeństwa i stabilizacji w Europie
Środkowo - Wschodniej.

SPU_K2_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Absolwent jest w stanie podjąć aktywność zawodową
w instytucjach i organizacjach kształtujących
i zajmujących się polityką bezpieczeństwa.

SPU_K2_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 25

uczestnictwo w egzaminie 3

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przeprowadzenie badań literaturowych 15

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
133

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do tematyki bezpieczeństwa międzynarodowego. Określenie
pojęcia, terminologia specjalistyczna. W1, U1, K1

2. Europa Środkowo - Wschodnia jako pole rywalizacji mocarstw: Rosji, USA, Chin
oraz regionalnych: Niemiec, Francji, Izraela, Turcji. W1, U1, K1

3.
Federacja Rosyjska jako realny czynnik destabilizacji politycznej w Europie
Środkowo - Wschodniej. Wojna hybrydowa jako narzędzie realizacji celów.
geopolitycznych FR. Europa Środkowo - wschodnia w doktrynie wojskowej FR.

W1, U1, K1
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4.
Wojna na Donbasie jako przyczyna destabilizacji regionu Europy Środkowo -
Wschodniej. Skutki geopolityczne i społeczne dla bezpieczeństwa Europy
Środkowo - Wschodniej.

W1, U1, K1

5.
Aneksja Krymu oraz jej wpływ na Europę Środkowo -Wschodnią. zamrożony
konflikt w Naddniestrzu. Geneza, skutki dla bezpieczeństwa Europy Środkowo -
Wschodniej.

W1, U1, K1

6. Pretensje terytorialne oraz ich wpływ na sytuację w Europie Środkowo -
Wschodniej. W1, U1, K1

7. Demografia, migracja, emigracja i ich wpływ na stabilność i bezpieczeństwo
regionalne. W1, U1, K1

8. Separatyzm i regionalizm w Europie Środkowo - Wschodniej. W1, U1, K1

9. Organizacje ekstremistyczne i paramilitarne, sekty międzynarodowe. W1, U1, K1

10. Przemyt, handel ludźmi. W1, U1, K1

11. Bezpieczeństwo geopolityczne Europy Środkowo - Wschodniej. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Zaliczenie testu cząstkowego i końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowy
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Socjokulturowy wymiar komunikacji (Cоціокультурні аспекти в
комунікації)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.210.5cd42d3fe7328.20

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.KU.SPU.2SO-16.30

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zajęcia mają na celu ukazanie tych aspektów w komunikacji, które umożliwiają studentom poznanie polskich
realiów socjokulturowych, ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie polskim, dostrzeganie podobieństw
i różnic między kulturą własną a kulturą polską oraz kulturami innych krajów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
1. znaczenie uwarunkowań socjokulturowych
komunikacji oraz metodologię badań właściwą dla
kierunku studia polsko – ukraińskie

SPU_K2_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

1. komunikować się, wykorzystując specjalistyczną
terminologię z zakresu studiów polsko-ukraińskich,
dotyczącą polskich realiów socjokulturowych,
posługiwać się językami kierunkowymi na poziomie A2
- B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego

SPU_K2_U02,
SPU_K2_U03,
SPU_K2_U04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
1. wypełniania zobowiązań społecznych, komunikacji
i funkcjonowania w społeczeństwie polskim,
uczestnictwa w projektach odnoszących się
do problematyki studiów polsko – ukraińskich

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Zajęcia mają na celu ukazanie socjokulturowych aspektów w komunikacji,
umożliwiających studentom poznanie polskich realiów socjokulturowych,
ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie polskim, dostrzeganie
podobieństw i różnic między kulturą własną a kulturą polską oraz kulturami innych
krajów.
Wiedza ta wpływa na wykształcenie obiektywnego obrazu własnej kultury, tradycji
oraz samego siebie (swoich postaw, poglądów, odczuć) – poprzez kontakt z
mieszkańcami innych krajów, języków, kultur.
Studenci poznają uwarunkowania socjokulturowe komunikacji, opanują strategie
komunikacyjne oraz przyswoją określone wiadomości z realioznawstwa Polski.

1. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów / przedstawianie się w kontaktach
oficjalnych i nieoficjalnych/
2. Kontakt w rozmowie telefonicznej.
3. Kontakty towarzyskie – umawianie się na spotkanie, akceptacja, odmowa
propozycji spotkania.
4. Zasady grzeczności w życiu codziennym.
5. Konwencje społeczne – składanie wizyt, zasady przyjmowania gości, spotkania
poza domem.
6. Zachowania rytualne przy stole – częstowanie, toasty, pory posiłków,
tradycyjne potrawy.
7. Etykieta w miejscu pracy.
8. System wartości – polska rodzina. Zachowanie podczas uroczystości rodzinnych
/ślub, chrzciny, imieniny, urodziny/.
9. Święta państwowe i religijne.
10. Etykieta i normy zachowania w miejscach kultu religijnego, użyteczności
publicznej czy podczas uroczystości państwowych.
11. Święta i zwyczaje uniwersyteckie – juwenalia.
12. Życie kulturalne. Relacjonowanie wydarzeń kulturalnych – premiery, festiwale.
13. Podróżowanie po Polsce. Zróżnicowanie regionalne.
14. Tematy tabu w kontaktach prywatnych i zawodowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna,
konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1. obecność na
zajęciach / dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione/, 2.
aktywność na zajęciach, 3. przygotowywanie prac domowych oraz
prezentacji, 4. pozytywna ocena z kolokwium cząstkowego, Warunkiem
zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego /
uzyskanie co najmniej 55 % punktów/
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System bezpieczeństwa narodowego Ukrainy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.210.5cd42d45db9e7.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studenta z wiedzą dotycząca stanu, organizacji i zagrożeń dla bezpieczeństwa
Ukrainy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie złożoność problematyki
bezpieczeństwa Ukrainy. Wskazuje czynniki
zagrożenia i destabilizacji bezpieczeństwa.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zidentyfikować i szczegółowo omówić
zagrożenia bezpieczeństwa Ukrainy (bezpieczeństwo
militarne - wojna w Donbasie, zagrożenia wewnętrzne,
geopolityka).

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Absolwent jest w stanie podjąć aktywność zawodową
w instytucjach i organizacjach kształtujących
i zajmujących się polityką bezpieczeństwa.

SPU_K2_K02,
SPU_K2_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 20

uczestnictwo w egzaminie 2

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie do egzaminu 20

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie referatu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
137

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Bezpieczeństwo narodowe – definicja, podstawowa terminologia. W1, U1, K1

2. Budowa systemu bezpieczeństwa Ukrainy po upadku Związku Sowieckiego.
Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa Ukrainy. W1, U1, K1

3. Pojęcie bezpieczeństwa geopolitycznego Ukrainy. W1, U1, K1

4. Ukraińskie struktury siłowe: Policja, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, wywiad.
Organizacja i zadania. W1, U1, K1

5. Ukraińskie siły zbrojne. W1, U1, K1
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6. Konflikt w Donbasie i jego wpływ na bezpieczeństwo Ukrainy. W1, U1, K1

7. Wpływ konfliktu w Donbasie i aneksji Krymu na bezpieczeństwo Europy Środkowo
– Wschodniej. W1, U1, K1

8. Przestępczość pospolita na Ukrainie – analiza zjawiska. W1, U1, K1

9. Cyber bezpieczeństwo. W1, U1, K1

10. Napięcia społeczne, kulturowe, religijne i narodowościowe a system
bezpieczeństwa Ukrainy. W1, U1, K1

11. Możliwa destabilizacja Ukrainy i jej wpływ na bezpieczeństwo Polski. W1, U1, K1

12. Stosunki NATO – Ukraina. Perspektywy rozwoju współpracy w dziedzinie
bezpieczeństwa. W1, U1, K1

13. Polsko – ukraińska współpraca w sferze bezpieczeństwa narodowego. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie test cząstkowy w połowie semestru, test końcowy pisemny,
75% obecności na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa
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Podstawy retoryki i wystąpień publicznych (Основи риторики та
публічних виступів)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.210.5cd42d40150ca.20

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Umiejętności – Student potrafi:

U1

komunikować się, przygotować i zaprezentować
wypowiedź stosowną do okoliczności i skuteczną
retorycznie, a także pracę badawcza na ten tematy
z zakresu studiów polsko-ukraińśkich, prowadzić
debatę

SPU_K2_U03 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznie ocenia wypowiedzi własne i cudze SPU_K2_K01 zaliczenie ustne
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K2 prowadzenia dyskusji z uwzględnienim zmnieniających
się potrzeb w sferze stosunków polsko-ukraińskich SPU_K2_K03 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Wprowadzenie: „Mów, żebym cię zobaczył ” U1, K1, K2

2. 2. Zasady przygotowania wystąpień publicznych U1, K1, K2

3. 3. Zasady przygotowania konspektów wystąpienia oraz prezentacji multimedyjnej U1, K1, K2

4. 4. Temat, tytuł i struktura wystąpienia K1, K2

5. 5. Zasada „złotej trójki” U1, K1, K2

6. 6. Charakter i wiarygodność mówcy (etos) K1, K2

7. 7. Wywoływanie właściwych dla argumentacji stanów emocjonalnych audytorium
(patos) U1, K1, K2

8. 8. Poprawność logiczna argumentacji (logos) U1, K1, K2

9. 9. Typowe figury retoryczne w wystąpieniach publicznych (antyteza,
stopniowanie, anafora i inne). U1, K1, K2

10. 10. Wybrane metody argumentowania U1, K1, K2

11. 11. Metody kontroli czasu wystąpienia. U1, K1, K2

12. 12. Techniki modulacji głosem. U1, K1, K2

13. 13. Komunikacja niewerbalna w wystąpieniach publicznych. U1, K1, K2

14. 14. Cechy dobrego mówcy: pewność siebie, przezwyciężanie stresu, umiejętność
wygłoszenia wystąpienia w sytuacjach kryzysowych. U1, K1, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne udział w zajęciach (25%), przygotowanie 5-minutwego wystąpienia na
zadany temat (75%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Ukraińcy w polskim dyskursie internetowym
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.210.5cd42d403657e.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie w pogłębiony sposób fakty,
teorie i metody z zakresu problematyki studiów polsko
– ukraińskich oraz złożone zależności między nimi

SPU_K2_W01 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać
zjawiska polityczne, społeczne, kulturalne
i ekonomiczne oraz wzajemne relacje między nimi
w kontekście studiów polsko-ukraińskich oraz
w kontekście stosunków dwustronnych Polski
i Ukrainy.

SPU_K2_U02 prezentacja
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści odnoszących się
do zagadnień właściwych dla studiów polsko-
ukraińskich.

SPU_K2_K01 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie raportu 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ukraina i Ukraińcy w polskim dyskursie internetowym. Mowa sympatii, mowa
nienawiści - standardy badawcze. Analiza treści witryn internetowych z
wykorzystaniem automatycznego kodowania. Analiza jakościowa tekstów
zamieszczanych w polskich mediach społecznościowych. Analiza dyskursu mediów
społecznościowych pod względem nastawienia do Ukrainy i Ukraińców:
komentarze na blogach [społeczeństwo, polityka, rola Rosji (Federacji Rosyjskiej),
historia, ekonomia, prawo i inne obszary tematyczne]; wpisy na profilach
Facebookowych [społeczeństwo, polityka, historia, ekonomia, prawo i inne
obszary tematyczne]; fora internetowe: [społeczeństwo, polityka, historia,
ekonomia,sport, i inne obszary tematyczne]; komentarze w portalach
internetowych [społeczeństwo, polityka, historia i inne obszary tematyczne].

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest frekwencja (nie
więcej niż trzy nieobecności), przygotowana prezentacja, zaliczenie
pisemne dotycząca obecności Ukraińców w polskim dyskursie
internetowym oraz ustna forma egzaminu na końcu semestru
polegającego na zadaniu pytań problemowych (punktacja za odpowiedzi :
91%-100% bdb, 80-90% +db, 70-79% db, 60-69%+dst, 51-59% dst.)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.



Sylabusy 48 / 140

Fenomen Huculszczyzny (Феномен Гуцульщини)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.210.5cd42d4080de3.20

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.KU.SPU.2SO-20.30

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wpływ lokalnych i regionalnych czynników
na kształtowanie zjawisk i procesów społecznych
i kulturowych na Huculszczyźnie w obszarze relacji
polsko-ukraińskich w wymiarze historycznym
i współczesnym.

SPU_K2_W01 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikować i analizować zjawiska oraz procesy
kulturowe na Huculszczyźnie w kontekście właściwym
dla kierunku studia polsko – ukraińskie.

SPU_K2_U01 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści, zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

SPU_K2_K01 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie referatu 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Podstawowe wiadomości o regionie W1, K1

2. Kultura huculska w ukraińskiej tradycji ustnej – huculskie pieśni ludowe W1, U1

3. Huculszczyzna w badaniach etnograficznych. Huculskie obrzędy W1, U1

4. Huculszczyzna w badaniach etnograficznych. Huculskie obrzędy W1, U1

5. Problematyka huculska w twórczości Ruskiej Trójcy W1

6. Różnorodność problemów huculskich w twórczości Iwana Franki, Marka
Czeremszyny i Olhy Kobylańskiej W1, U1

7. Huculska nowelistyka Wasyla Stefanyka W1, U1

8. Huculska – polska i ukraińska – tematyka opryszkowska. Obraz Dowbusza w
literaturze W1, U1

9. "Cienie zapomnianych przodów" Mychajły Kociubyńskiego jako najważniejszy
obraz huculskiej kultury W1, U1

10. Rola huculskiej tradycji w kulturze polskiej – twórczość Stanisława Vincenza W1, U1

11. "Słodka Darusia" Marii Matios. Obraz wojennej Hucuszczyzny W1, U1
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12. Huculska kultura materialna – pisanki, wyszywane koszule i najczęstsze motywy W1, U1, K1

13. Huculska demonologia i jej obecność w czasach współczesnych W1, U1

14. Huculszczyzna w malarstwie ukraińskim i polskim W1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, dopuszczalne dwie
nieusprawiedliwione nieobecności, przygotowanie
referatu, zaliczenie kolokwium końcowego w formie
rozprawki
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Miasto jako fenomen społeczno kulturowy (Місто як соціокультурний
феномен)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.210.5cd42d40a3022.20

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w pogłębionym stopniu zjawiska i procesy polityczne,
społeczne, kulturowe i gospodarcze zachodzące
w przestrzeni miejskiej oraz ich wpływ
na kształtowanie relacji polsko – ukraińskich i rozwój
współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą w wymiarze
regionalnym i ogólnoeuropejskim

SPU_K2_W02 zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska
polityczne, społeczne, kulturalne i ekonomiczne
zachodzące w przestrzeni miejsjkiej oraz wzajemne
relacje między nimi w kontekście studiów polsko-
ukraińskich oraz w kontekście stosunków
dwustronnych Polski i Ukrainy

SPU_K2_U02 zaliczenie pisemne, esej

U2
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym
zakresie

SPU_K2_U06 zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych, inspirowania i inicjowania działalności
wspierającej rozwój stosunków polsko-ukraińskich
w sferze społecznej, politycznej i gospodarczej,
zarówno na poziomie lokalnym jak
i ogólnopaństwowym

SPU_K2_K02,
SPU_K2_K03 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie eseju 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Miasto: problem definicji. Typologia miast. W1

2. 2. Urbanizacja w aspekcie historycznym. Architektura i społeczeństwo. W1, U1

3. 3. Przestrzeń miejska, jej rodzaje. W1, U1, U2, K1

4. 4. Socjalna struktura miasta. Mechanizmy, przyczyny i skutki segregacji
społecznej w miastach W1, U1, U2, K1

5. 5. Miasto i miejski styl życia. W1, U1, U2, K1

6. 6. Miasto jako tekst społeczny. „Pisanie” miasta. Obraz miasta w tekstach.
„Czytanie” miasta. W1, U1, U2, K1
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7. 7. Miasto a zmiany społeczno-kulturowe W1, U1, U2, K1

8. 8. Zarządzanie współczesnym miastem W1, U1, U2, K1

9. 9. Miasto jako marka. U1, U2, K1

10. 10. Globalizacja a miasto. Globalne miasto. W1, U1, U2, K1

11. 11. Case studies: Lwów, Kijów, Kraków, Warszawa. U1, U2, 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, esej,
prezentacja

na ocenę zaliczeniową w równych częściach złożą się
oceny za aktywny udziała w zajęciach, zaliczenie
pisemne, prezentację na wybrany temat oraz esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Tożsamość kulturowa na pograniczu (Культурна ідентичність
пограниччя)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPU00S.210.1586250966.20

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu badań nad zjawiskiem tożsamości oraz
charakterystyka procesów kształtowania tożsamości na polsko-ukraińskim pograniczu etnokulturowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student zna i rozumie w pogłębiony sposób procesy
kształtujące tożsamość na pograniczu polsko-
ukraińskim

SPU_K2_W02 prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska
charakterystyczne dla tożsamości pogranicznej

SPU_K2_U02,
SPU_K2_U04 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest gotów do inicjowania działalności
wspierającej rozwój stosunków polsko-ukraińskich SPU_K2_K02 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie tożsamości - koncepcje teoretyczne, ujęcia badawcze U1

2. Typy tożsamości. Kulturowe wyznaczniki tożsamości W1

3. Tożsamość osobowa i kulturowa. Tożsamość indywidualna i kolektywna W1

4. Językowy wymiar kształtowania się tożsamości narodowej W1

5. Pojęcie pogranicza etnokulturowego. Tożsamość na pograniczu etnokulturowym
(kryteria etniczne, religijne, językowe) W1

6. Polska i Ukraina we współczesnym dyskursie kulturowym U1

7. Tożsamość a pamięć. Mity historyczne i ich rola w kształtowaniu się tożsamości
narodowej U1

8. Tożsamość narodowa Ukraińców w Polsce W1, U1

9. Tożsamość narodowa Polaków w Ukrainie W1, U1

10. "Człowiek pogranicza" - proces kształtowania się tożsamości na pograniczu
etnokulturowym W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja, zaliczenie obecność na zajęciach (dopuszcza się 3 niesprawiedliwone
nieobecności), zaliczenie testu końcowego i przygotowanie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK
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Przedmiot fakultatywny 1
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPU00S.210.5cdbeea5bea8b.20

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie zagadnienia związane
z relacjami polsko- ukraińskimi w obszarze kultury
i relacji społecznych.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zidentyfikować i nazwać zagadnienia
charakterystyczne dla obszaru relacji polsko-
ukraińskich.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 Student jest gotów do krytycznej oceny zjawisk
kulturowych w obszarze studiów polsko-ukraińskich. SPU_K2_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie do sprawdzianu 20

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Tematyka zajęć podana przez prowadzącego. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę obecność i aktywność na zajęciach, pozytywna ocena ze sprawdzianu
końcowego
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Ochrona dziedzictwa kulturowego w Europie (Охорона культурної
спадщини в Європі)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.220.5cd42d485a2ad.20

Języki wykładowe
Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie w pogłębiony sposób fakty,
teorie i metody z zakresu problematyki studiów polsko
– ukraińskich oraz złożone zależności między nimi.

SPU_K2_W01 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę,
formułować i rozwiązywać złożone problemy właściwe
dla studiów polsko-ukraińskich poprzez odpowiedni
dobór źródeł i informacji z nich pochodzących oraz
dobór i stosowanie właściwych metod i narzędzi.

SPU_K2_U01 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści odnoszących się
do zagadnień właściwych dla studiów polsko-
ukraińskich.

SPU_K2_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

analiza dokumentów programowych 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ochrona dziedzictwa kulturowego XXI wieku – podstawowe zagadnienia. Początki
ochrony prawnej dziedzictwa kulturalnego na ziemiach polskich i w wybranych
państwach europejskich (Anglia, Francja, Austria i Niemcy); prawna ochrona
zabytków i prawo muzealnicze w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Ochrona dziedzictwa kulturowego w Europie w świetle
prawodawstwa Wspólnoty Europejskiej, Unii Europejskiej i Rady Europy.
Konwencje UNESCO w dziedzinie ochrony kultury oraz ich wpływ na kształtowanie
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego w poszczególnych krajach europejskich.
Rola organizacji pozarządowych, w tym fundacji w systemie ochrony dziedzictwa
kulturowego w Polsce, z uwzględnieniem doświadczeń innych państw (np. Francji).
Ochrona dziedzictwa kulturowego we współczesnej Ukrainie.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
prezentacja

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
frekwencja (nie więcej niż trzy nieobecności), aktywność na
zajęciach i przygotowana prezentacja; zaliczenie pisemne końcowe
dotyczące zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa
kulturowego w Europie oraz ustna forma egzaminu na końcu
semestru polegającego na zadaniu pytań problemowych
(punktacja za odpowiedzi : 91%-100% bdb, 80-90% +db, 70-79%
db, 60-69%+dst, 51-59% dst.)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.
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Ochrona dziedzictwa kulturowego w Europie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.220.5cd42d4647813.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie w pogłębiony sposób fakty,
teorie i metody z zakresu problematyki studiów polsko
– ukraińskich oraz złożone zależności między nimi.

SPU_K2_W01 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę,
formułować i rozwiązywać złożone problemy właściwe
dla studiów polsko-ukraińskich poprzez odpowiedni
dobór źródeł i informacji z nich pochodzących oraz
dobór i stosowanie właściwych metod i narzędzi.

SPU_K2_U01 prezentacja
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści odnoszących się
do zagadnień właściwych dla studiów polsko-
ukraińskich

SPU_K2_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

analiza dokumentów programowych 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ochrona dziedzictwa kulturowego XXI wieku – podstawowe zagadnienia. Początki
ochrony prawnej dziedzictwa kulturalnego na ziemiach polskich i w wybranych
państwach europejskich (Anglia, Francja, Austria i Niemcy); prawna ochrona
zabytków i prawo muzealnicze w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Ochrona dziedzictwa kulturowego w Europie w świetle
prawodawstwa Wspólnoty Europejskiej, Unii Europejskiej i Rady Europy.
Konwencje UNESCO w dziedzinie ochrony kultury oraz ich wpływ na kształtowanie
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego w poszczególnych krajach europejskich.
Rola organizacji pozarządowych, w tym fundacji w systemie ochrony dziedzictwa
kulturowego w Polsce, z uwzględnieniem doświadczeń innych państw (np. Francji).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
prezentacja

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
frekwencja (nie więcej niż trzy nieobecności), aktywność na
zajęciach (prezentacja), zaliczenie pisemne końcowe dotyczące
zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego w
Europie oraz ustna forma egzaminu na końcu semestru
polegającego na zadaniu pytań problemowych (punktacja za
odpowiedzi : 91%-100% bdb, 80-90% +db, 70-79% db,
60-69%+dst, 51-59% dst.)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.



Sylabusy 65 / 140

Polityka historyczna (Історична політика)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.220.5cd42d487d677.20

Języki wykładowe
Ukraiński

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie słuchacza z celowością i zadaniami polityki historycznej Polski i Ukrainy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student rozumie złożoność i ważność polityk
historycznych Polski i Ukrainy we wzajemnych
stosunkach politycznych.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02 zaliczenie
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W2 Student rozumie charakter i przyczynę różnic
w politykach historycznych Polski i Ukrainy.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W03 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wskazać i przeanalizować
podobieństwa i różnice w politykach historycznych
Polski i Ukrainy

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student może rozpocząć aktywność zawodową
w organizacjach i instytucjach kształtujących politykę
historyczną państwa.

SPU_K2_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do egzaminu 20

uczestnictwo w egzaminie 3

przeprowadzenie badań literaturowych 15

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie referatu 5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
138

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Polityka historyczna, próba definicji i określenia jej zadań. W1, U1, K1

2. Rola mitu państwotwórczego w stosunkach międzynarodowych. W1, W2, U1, K1
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3.
Instytucje i organizacje kształtujące politykę historyczną, Instytut Pamięci
Narodowej, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Historia powstania i działalność
statutowa.

W1, W2, U1, K1

4. Geopolityczna orientacja polityki pamięci Polski i Ukrainy. W1, W2, U1, K1

5. Mit starożytności Ukrainy i Polski. Echa romantyczne polityki historycznej
(prometeizm, przedmurze chrześcijaństwa). W1, W2, U1, K1

6. Kształtowanie się polityki historycznej na Ukrainie po upadku Związku
Sowieckiego. W1, W2, U1, K1

7. Fundamenty obecnej polskiej polityki historycznej. W1, W2, U1, K1

8. OUN – UPA i ich rola w kształtowaniu współczesnej świadomości ukraińskiej. W1, W2, U1, K1

9. Odmienność podejścia do przeszłości we współczesnych politykach Polski i
Ukrainy. Wołyń, Akcja Wisła. Punkty zapalne w polityce pamięci W1, W2, U1, K1

10. Organizacje kresowe a polska polityka historyczna. W1, W2, U1, K1

11. Mniejszość ukraińska w Polsce i jej sposób postrzegania historii Ukrainy. Rola
diaspory w kształtowaniu polityki pamięci Ukrainy. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie Zaliczenie testu cząstkowego i końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Polityka i pamięć
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.220.5cd42d466b6fd.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane
z tematem zajęć.Ma wiedzę dotyczącą obszarów
związanych z polityką historyczna Polski i Ukrainy.

SPU_K2_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi analizować i interpretować zjawiska
związana z pamięcią i narracją historyczną w polityce. SPU_K2_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 Student jest gotów do krytycznego odbiory przekazów
politycznych odwołujących się do pamięci zbiorowej. SPU_K2_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie eseju 20

przygotowanie do sprawdzianu 20

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do zagadnienia pamięci: terminologia polityka historyczna, pamięć
zbiorowa, narodowa, polityka pamięci, pamięć i tożsamość.
Pamięć zbiorowa Polaków
Pamięć zbiorowa Ukraińców
Mitologizacja pamięci
Kierunki i strategia Polskiej polityki historycznej
Narracja historyczna w polityce kulturalnej i edukacyjnej Polski i Ukrainy.
Ukraina w wystąpieniach Polskich polityków, Polska w wystąpieniach Ukraińskich
polityków
Media a kształtowanie pamięci zbiorowej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

konwersatorium zaliczenie na ocenę obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie pracy pisemnej,
pozytywna ocena z zaliczenia końcowego
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Proseminarium
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPU00S.220.5ca756970038b.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
8.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przygotowanie studenta do wyboru problemu badawczego poruszanego w pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma wiedzę dotyczącą procesu powstawania
pracy naukowej.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W04 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 postawić problem badawczy, określić przedmiot
badań, postawić tezę, sformułować cel badań. SPU_K2_U01 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wyboru zagadnienia badawczego, określenia tematyki
pracy naukowej. SPU_K2_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 60

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie eseju 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
210

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę dotyczącą procesu powstania pracy
magisterskiej, zostaje omówiony zakres tematyczny prac magisterskich oraz
zostaną przedstawione wymogi formalne dotyczące powstawania pracy naukowej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie obecność na zajęciach, wybranie tematyki pracy
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Stereotypy i symbole (Стереотипи та символи)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.220.5cd42d48a177e.20

Języki wykładowe
Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 rolę stereotypu w kształtowaniu relacji kulturowych,
społecznych, narodowych polsko-ukraińskich SPU_K2_W02 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wyjaśniać uwarunkowania i zakres zastosowania
symboli w procesie stereotypizacji w formie prac
pisemnych bądź wystąpień ustnych

SPU_K2_U02 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści odnoszących się do zagadnień właściwych dla
studiów polsko-ukraińskich

SPU_K2_K01 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Definicja i teoria stereotypu W1

2. Opozycja „Swój” - „Obcy” w kontekście stereotypizacji W1

3. Stereotyp i jego rola w kształtowaniu reprezentacji narodów W1

4. Autostereotyp w kontekście kształtowania tożsamości narodowej W1

5. Stereotyp w polityce (propagandowe wykorzystanie stereotypu) W1

6. 6. Językowy (kulturowy) wymiar stereotypu W1

7. 7. Rola stereotypu w stosunkach polsko – ukraińskich: wymiar narodowy
(stereotyp Polaka i Ukraińca) W1, U1, K1

8. 7. Rola stereotypu w stosunkach polsko – ukraińskich: wymiar przestrzenny
(Wschód- Zachód, Ruś, Ukraina, Kresy, Zakerzonie) W1, U1, K1

9. 7. Rola stereotypu w stosunkach polsko – ukraińskich: wymiar społeczny (szlachta,
chłopstwo, kozacy) W1, U1, K1

10. 7. Rola stereotypu w stosunkach polsko – ukraińskich: wymiar polityczny
(nacjonalizm, internacjonalizm) W1, U1, K1

11. 7. Rola stereotypu w stosunkach polsko – ukraińskich: wymiar religijny
(katolicyzm, prawosławie, grekokatolicyzm (uniatyzm)) W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny minimum 50% obecności na zajęciach
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Kresy – mit i rzeczywistość
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.220.5cd42d468e6aa.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Rozszerzenie wiedzy o dziejach wschodnich ziem Rzeczypospolitej, stosunków społecznych, politycznych, kultury,
sztuki i oświaty. Zwrócenie uwagi na momenty w historii kraju, które pozwoliły na zbudowanie mitu Kresów.
Poznanie istoty mitu, wyszczególnienie głównych wątków tematycznych składających się nań w XIX i XX wieku.
Konfrontacja narracji mitu z prawdą historyczną. Ustalenie charakteru i roli mitu Kresów we współczesnej Polsce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
wpływ lokalnych i regionalnych czynników
na kształtowanie procesów społecznych, politycznych,
kulturowych i gospodarczych na Ukrainie i w Polsce
w kontekście historycznym i współczesnym

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02,
SPU_K2_W03

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikować wytwory charakterystyczne dla
polskiego i ukraińskiego dziedzictwa kulturowego oraz
dokonać ich krytycznej analizy

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest świadomy znaczenia wiedzy
i umiejętności oraz potrafi je wykorzystać w życiu
zawodowym i społecznym. Jest przygotowany
do krytycznego obioru informacji i posiada
świadomość weryfikowania posiadanej wiedzy

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K02 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Podstawowe zagadnienia wykładu konwersatoryjnego omówione zostaną na
podstawie materiału faktograficznego, zabytków kultury materialnej i literatury
pięknej XIX i XX wieku.
Składać się na nie będą:
- pojęcie terminu Kresów, zasięg historyczny, terytorialny, struktura społeczna,
przynależność polityczna, ustój, warunki gospodarcze
- dzieje wschodnich ziem Rzeczypospolitej (wyszczególnienie głównych wydarzeń
wpływających na powstanie i budowanie mitu Kresów)
- główne wątki budujące mit Kresów w XIX wieku
> metafizyka przyrody (kraina idylliczna, spokojna, dzika, bezkresna, dziewicza,
tajemnicza, mistyczna - XIX-wieczne malarstwo pejzażowe)
> utracona Ojczyzna (wątki narodowowyzwoleńcze i wizerunek utraconej
Ojczyzny w literaturze i sztuce)
> kraina herosów, wieszczów, bohaterów (od Kozaków, hetmanów przez
konfederatów barskich, po powstańców styczniowych – najważniejsze twierdze
kresowe, Wernyhora)
> oaza kultury szlacheckiej (klasycystyczne dworki, kresowe miasteczka, portrety
sarmackie)
> przedmurze chrześcijaństwa („Madonny Kresowe”, sanktuaria, najważniejsze
świątynie chrześcijańskie)
> Kresy oświecone (kolegia jezuickie, Ossolineum, uniwersytet wileński,
uniwersytet Jana Kazimierza)
- Kresy w II RP (rozwój przemysłu, osadnictwo wojskowe, modernizacja, rozwój
turystyki, secesja w Galicji)
- katastrofa II wojny światowej (17 IX 1939, Katyń, deportacje 1940-1941, rzeź
wołyńska, wysiedlenia 1944-1946, Jałta)
- główne elementy budujące mit Kresów po 2. wojnie światowej
> trauma utraconej ojczyzny, „utracona Atlantyda”
> cenzura, charakter literatury emigracyjnej i krajowej, środowisko Kultury
Paryskiej
> losy polskiego dziedzictwa na wschodzie, próby jego ratowania
> mit Kresów dziś (turystyka kresowa, nowa literatura, stowarzyszenia
Kresowiaków, muzea Krasów, idee rewizjonistyczne)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej, prezentacja
Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i
pozytywna ocena pracy pisemnej lub prezentacji na zadany wcześniej
temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Konwencje stylistyczne wypowiedzi (Стилістичні конвенції у спілкуванні)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.220.5cd42d4163e95.20

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zajęcia mają na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, która umożliwi studentom swobodne
porozumiewanie się z rodzimymi użytkownikami języka w różnych sferach życia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
znaczenie funkcjonowania stylowych konwencji
komunikacyjnych w procesach społecznych
i kulturowych oraz ich wpływ na kształtowanie się
relacji polsko - ukraińskich

SPU_K2_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

komunikować się, wykorzystując specjalistyczną
terminologię z zakresu studiów polsko-ukraińskich,
prowadzić debatę w odpowiedniej konwencji
stylistycznej, posługiwać się językiem kierunkowym
na poziomie B1/ B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

SPU_K2_U03,
SPU_K2_U05 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści odnoszących się do zagadnień konwencji
stylistycznych w komunikacji, właściwych dla studiów
polsko-ukraińskich

SPU_K2_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie referatu 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Zajęcia mają na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, która umożliwi
studentom swobodne porozumiewanie się z rodzimymi użytkownikami języka w
różnych sferach życia.
1. Źródła konwencji stylowych (reguł, schematów, cech). Dzieje danego stylu.
2. Uwarunkowania zewnętrzne oraz sposoby rozgrywania scenariuszy
komunikacyjnych typowych dla danej sfery społecznej interakcji.
3. Konkretny tekst jako ilustracja funkcjonowania stylowych konwencji
komunikacyjnych.
4 – 10. Rodzaje stylów oraz ich podstawowe wyznaczniki i charakterystyczne
zjawiska językowe:
- styl formalny, styl nieformalny, styl potoczny, styl urzędowy, styl naukowy, styl
publicystyczny, styl artystyczny,
Środki stylistyczne: elipsy, antonimy, porównania, epitety, homonimy, synonimy,
wyrazy bliskoznaczne, deminutiva, pytania retoryczne, apostrofy, dialektyzmy,
archaizmy, skrótowce.
11. Etykieta językowa, model grzeczności. Etykieta jako komunikacyjna gra.
12. Styl wypowiedzi a przemiany aktualnej sytuacji komunikacyjnej. Wpływ
tematu i miejsca wypowiedzi na jej styl.
13. „Nowe” style wypowiedzi – dyskurs medialny (prasowy, telewizyjny, radiowy).

14. Wywiad prasowy – indywidualny styl wypowiedzi.
15. Spontaniczna i opracowana wypowiedź jako sytuacja komunikacyjna w
przekazie telewizyjnym.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1. obecność na
zajęciach / dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione/, 2.
aktywność na zajęciach, 3. przygotowywanie prac domowych oraz
prezentacji, 4. pozytywna ocena z kolokwium cząstkowego, Warunkiem
zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego /
uzyskanie co najmniej 55 % punktów/



Sylabusy 82 / 140

Opowiedz swoją historię-podstawy storytellingu (Розкажи свою історію-
основи сторітелінгу)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.220.5cd42d418ed12.20

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przygotowywać prace pisemne, wystąpienia ustne
w w językach kierunkowych w obszarze leżącym
na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
właściwych dla studiów polsko-ukraińskich

SPU_K2_U04 zaliczenie pisemne,
projekt, zaliczenie

U2
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym
zakresie

SPU_K2_U06 zaliczenie pisemne,
projekt, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
odpowiedniego pełnienia ról zwodowych,
z uwzględnienim zmnieniających się potrzeb w sferze
stosunków polsko-ukraińskich

SPU_K2_K03 zaliczenie pisemne,
projekt, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Po co nam opowieści i historie? - rola i funkcje opowieści w kulturze, komunikacji
społecznej, w biznesie i w działaniach marketingowych U1, U2, K1

2. Psychologia narracji - dlaczego ulegamy opowieściom. U1, U2, K1

3. Cechy angażującej opowieści - elementy składowe i jednostki strukturalne historii U1, U2, K1

4. Archetypy jako narzędzie ułatwiające tworzenie wyrazistych bohaterów. U1, U2, K1

5. Modele konstruowania opowieści U1, U2, K1

6. Rola emocji i motywu transformacji w strukturze historii. U1, U2, K1

7. Słowa-śmieci: jak skutecznie zanudzić czytelnika. U1, U2, K1

8. Zabiegi stylistyczne: tropy. U1, U2, K1

9. Długie czy krótkie zdania? U1, U2, K1

10. Bądź jak Hugo: opisuj! U1, U2, K1

11. Jak skończyć to, co zacząłeś pisać. U1, U2, K1

12. Przemów własnym głosem: autor w opowieści. U1, U2, K1

13. Gdy brakuje weny: skąd czerpać inspiracje. U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, projekt,
zaliczenie

na ocenę zaliczeniową złożą się oceny za aktywny udział
w zajęciach (30%) oraz zadanie pisemne -- napisanie i
prezentacja własnej opowieści (70%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność min. na 75% zajęć
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Turystyka religijna w Europie (Релігійний туризм у Європі)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.220.5cd42d41b74c8.20

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wpływ czynników religijnych na kształtowanie
lokalnych i regionalnych procesów społecznych,
kulturowych, gospodarczych i politycznych w  Europie
w kontekście historycznym i współczesnym.

SPU_K2_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi identyfikować i analizować procesy religijne,
kulturowe, społeczne, polityczne i gospodarcze
w Europie ze szczególnym uwzględnieniem relacji
wyznaniowych

SPU_K2_U02 prezentacja
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest świadomy znaczenia osiągniętej wiedzy
i umiejętności oraz potrafi je wykorzystać w życiu
zawodowym i społecznym.

SPU_K2_K03 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Fenomen turystyki religijnej - najstarszej formy turystyki kulturowej. Między
turystyką a pielgrzymką. Podstawowe pojęcia: turystyka, turystyka religijna,
turystyka kulturowa, pielgrzymka, sanktuarium, szlak kulturowy i religijny.
Środowisko geograficzne a strefa sacrum. Kult świętych: zarys historyczny,
teologiczne podstawy definiowania miejsc świętych i pielgrzymek (ujęcie
katolickie, prawosławne, protestanckie). Pielgrzymowanie elementem kultury
(szlaki kulturowe) oraz jego znaczenie społeczne. Religijna, polityczna,
ekonomiczna, propagandowa, integracyjna i tożsamościowa rola sanktuariów.
Wpływ pielgrzymek na powstawanie osadnictwa i rozwój regionów, sanktuaria w
przestrzeni współczesnych miast. Sanktuarium jako instytucja.
Różnorodność wyznaniowa w Rzeczypospolitej (XVI-XXI). Chrześcijańskie centra
pątnicze na przestrzeni tysiącleci. Europejskie szlaki pielgrzymkowe. Katolickie
pielgrzymki w Polsce. Prawosławne sanktuaria w Rzeczypospolitej – dawniej i dziś.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, prezentacja
-oceniana jest znajomość i rozumienie omawianych
zagadnień i opracowań; -krótkie testy -przygotowanie
referatu / prezentacji -kolokwium końcowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Przedmiot fakultatywny 2
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPU00S.220.5cdbeea797eef.20

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie zagadnienia związane
z relacjami polsko- ukraińskimi w obszarze kultury
i kontaktów społecznych.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zidentyfikować i nazwać zagadnienia
charakterystyczne dla obszaru relacji polsko-
ukraińskich.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 Student jest gotów do krytycznej oceny zjawisk
kulturowych w obszarze studiów polsko-ukraińskich. SPU_K2_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do sprawdzianu 15

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Tematyka zajęć podana przez prowadzącego. W1, U1, K1

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 na ocenę obecność i aktywność na zajęciach, zaliczenie sprawdzianu końcowego
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Język kierunkowy 2
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.240.1559116282.20

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student umie posługiwać się językiem specjalności na poziomie B1.2 – B2. Potrafi formułować przejrzyste
i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, dotyczące skomplikowanych zagadnień.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
leksykę języków kierunkowych na poziomie B1.2 - B2,
pozwalającą na poznanie faktów, teorii i metod
z zakresu problematyki studiów polsko – ukraińskich
oraz złożonych zależności między nimi

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
komunikować się, wykorzystując specjalistyczną
terminologię z zakresu studiów polsko-ukraińskich,
prowadzić debatę, posługiwać się językami
kierunkowymi na poziomie B1.2/B2

SPU_K2_U03
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2
przygotowywać prace pisemne, wystąpienia ustne
w językach kierunkowych w obszarze leżącym
na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
właściwych dla studiów polsko-ukraińskich

SPU_K2_U03,
SPU_K2_U04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania
i inicjowania działalności wspierającej rozwój
stosunków polsko-ukraińskich w sferze społecznej,
politycznej i gospodarczej, zarówno na poziomie
lokalnym jak i ogólnopaństwowym

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K02 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1 – 2. Przyroda. Problemy ekologiczne. Zanieczyszczone miasta świata. Klęski
żywiołowe.
3 – 4. Internet. Media społecznościowe. Kultura słowa w Internecie.
5 – 6. Prasa. Telewizja. Dziennikarstwo.
7 – 8. Na rynku pracy. Poszukiwanie pracy. CV. Rozmowa kwalifikacyjna.
9 – 10. Osiągnięcia nauki. Wynalazki i odkrycia.
11 – 12. Choroby XXI wieku. Uzależnienia. Profilaktyka. System opieki zdrowotnej.
11 – 12. Państwo i społeczeństwo. Organizacja państwa, uroczystości państwowe.
Warunki życia. Przestępczość. Emigracja, tożsamość.
13 – 14. Sytuacja na świecie. Terroryzm i wojna. Wymiar sprawiedliwości.
15 – 16. Marketing i reklama.
17 – 18. Kultura. Wydarzenia kulturalne – festiwale, premiery, nagrody. Wybitni
twórcy kultury. Polski folklor.
19 – 25. Aktualne informacje, wydarzenia polityczno-społeczne, warunki życia,
poziom życia, stereotypy i uprzedzenia.
26 – 30. Globalizacja. Różnice kulturowe. Państwo a Kościół. Transformacje
ustrojowe.
Relacjonowanie zdarzeń, streszczanie złożonych tekstów, wyrażanie opinii.
Rozumienie globalne, selektywne i szczegółowe.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie ustne, zaliczenie
na ocenę, prezentacja

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1.
obecność na zajęciach / dopuszcza się 4 nieobecności
nieusprawiedliwione/, 2. aktywność na zajęciach, 3.
przygotowywanie prac domowych oraz prezentacji, 4.
pozytywna ocena z kolokwium cząstkowego, Warunkiem
zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego
/ uzyskanie co najmniej 55 % punktów/.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie z przedmiotu - Język kierunkowy I SUM
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Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.240.5cd42d427676e.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu komunikacji międzykulturowej;

C2 uświadomienie słuchaczom przyczyn powstania barier i niepowodzeń w  komunikowaniu międzykulturowym;

C3 usprawnienie umiejętności komunikowania się w sytuacji kontaktu międzykulturowego ze szczególnym
uwzględnieniem działalności biznesowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

etyczne, prawne i inne uwarunkowania różnych
rodzajów działalności zawodowej związanej
z kierunkiem studiów, w tym zasady komunikowania
międzykulturowego, przyczyny powstania barier
i niepowodzeń, ze szczególnym uwzględnieniem
działalności biznesowej

SPU_K2_W04 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

współdziałać z innymi osobami w ramach prac
zespołowych oraz podejmować wiodącą rolę w zespole
międzynanarodowym podczas realizacji projektów
z obszaru studiów polsko-ukraińskich, oraz w sytuacji
biznesowej

SPU_K2_U05 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
odpowiedniego pełnienia ról zawodowych, między
innymi w zespole międzynarodowym,
z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb w sferze
stosunków polsko-ukraińskich.

SPU_K2_K03 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Różnice międzykulturowe a zarządzanie. W1

2. 2. Wymiary kultur jako narzędzie zrozumienia różnic kulturowych i komunikowania
się w biznesie. W1, U1

3. 3. Typy kultur i rożne style komunikacji W1, U1
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4. 4. Przyczyny barier w komunikacji międzykulturowej. U1, K1

5. 5. Zróżnicowanie językowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstw W1, U1

6. 6. Różnice kulturowe w niewerbalnych kodach komunikacji międzykulturowej. U1, K1

7. 7. Etykiety biznesowej w różnych kulturach. U1, K1

8. 8. Wizerunek biznesmena i profesjonalisty. U1, K1

9. 9. Zasady prowadzenia negocjacji biznesowych oraz działalności gospodarczej z
przedstawicielami wybranych krajów w Europie i na świecie. W1, U1

10. 10. Prowadzenie biznesu w środowisku zróżnicowanym narodowościowo.
Praktyczne wskazówki dotyczące współpracy z przedstawicielami innych kultur. U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, prezentacja Zaliczenie z oceną na podstawie uczestnctwa w zajęciach,
prezentacji oraz zaliczenia pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Współpraca gospodarcza Polski i Ukrainy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.240.5cd42d42a297e.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta ze zjawiskami i procesami wpływającymi na rozwój i ewolucję współpracy gospodarczej
Polski i Ukrainy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
w pogłębionym stopniu zjawiska i procesy
gospodarcze oraz ich wpływ na kształtowanie relacji
polsko – ukraińskich i rozwój współpracy pomiędzy
Polską i Ukrainą.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02,
SPU_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2
etyczne, prawne i inne uwarunkowania różnych
rodzajów działalności zawodowej związanej
z kierunkiem studiów.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W03,
SPU_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości w kontekście polsko-ukraińskich
kontaktów gospodarczych.

SPU_K2_W04,
SPU_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska
gospodarcze w kontekście stosunków dwustronnych
Polski i Ukrainy.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02,
SPU_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści odnoszących się do zagadnień właściwych dla
studiów polsko-ukraińskich.

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K03,
SPU_K2_K04

prezentacja

K2
wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania
i inicjowania działalności wspierającej rozwój polsko-
ukraińskiej współpracy gospodarczej, zarówno
na poziomie lokalnym jak i ogólnopaństwowym.

SPU_K2_K02,
SPU_K2_K03 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do sprawdzianu 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Przekształcenia i reformy gospodarcze w Polsce i na Ukrainie po 1991 roku
(charakterystyka ogólna). Potencjał gospodarczy i konkurencyjność gospodarek
Polski i Ukrainy. Polska i Ukraina - gospodarki przyjazne dla biznesu ?
(charakterystyka porównawcza). Deregulacja, rozwój sektora MSP w Polsce i na
Ukrainie. Szara strefa w Polsce i na Ukrainie. Formalno - prawne i instytucjonalne
ramy współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy. Polsko - ukraińska wymiana
handlowa. Polsko - ukraińskie inwestycje wzajemne. Polsko - ukraińska współpraca
gospodarcza i handlowa regionów przygranicznych. Specyfika negocjacji
biznesowych w Polsce i na Ukrainie. Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy.
Własny biznes w Polsce i na Ukrainie - aspekty formalne.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, prezentacja Zaliczenie pisemnego testu cząstkowego oraz testu
końcowego.
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Ekosystem startupowy w Polsce i w Ukrainie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.240.5cd42d42ccc4b.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Student posiada wiedzę na temat ekosystemów startupowych w Polsce i w Ukrainie, w tym na temat źródeł
finansowania, otoczenia instytucjonalnego i regulacji formalno - prawnych wpływających na funkcjonowanie
startupów w Polsce i w Ukrainie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
w pogłębionym stopniu zjawiska i procesy kształtujące
ekosystemy startupowe w Polsce i w Ukrainie oraz ich
wpływ na rozwój relacji polsko – ukraińskich
w obszarze innowacji.

SPU_K2_W02,
SPU_K2_W03,
SPU_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2
etyczne, prawne i inne uwarunkowania różnych
rodzajów działalności zawodowej związanej
z kierunkiem studiów.

SPU_K2_W04,
SPU_K2_W05 zaliczenie na ocenę

W3 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości.

SPU_K2_W04,
SPU_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować
i rozwiązywać złożone problemy właściwe dla studiów
polsko-ukraińskich poprzez odpowiedni dobór źródeł
i informacji z nich pochodzących.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02,
SPU_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2
przygotowywać prace pisemne, wystąpienia ustne
w językach kierunkowych na tematy odnoszące się
do problematyki ekosystemów startupowych w Polsce
i w Ukrainie.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U03,
SPU_K2_U04

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania
i inicjowania działalności wspierającej rozwój
stosunków polsko-ukraińskich w sferze gospodarczej,
zarówno na poziomie lokalnym jak
i ogólnopaństwowym.

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K03 zaliczenie na ocenę

K2
odpowiedniego pełnienia ról zawodowych,
z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
gospodarczych w sferze stosunków polsko-ukraińskich.

SPU_K2_K02,
SPU_K2_K03,
SPU_K2_K04

prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do sprawdzianu 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Definicja startupu i ekosystemu startupowego. Cykle życia startupu w kontekście
różnych modeli rozwojowych. Źródła finansowania (charakterystyka ogólna).
Ekosystem startupowy w Polsce (finansowanie, regulacja prawne, kapitał ludzki,
kapitał społeczny, otoczenie instytucjonalne). Ekosystem startupowy w Ukrainie
(finansowanie, regulacja prawne, kapitał ludzki, kapitał społeczny, otoczenie
instytucjonalne). Ukraińskie startupy w Polsce. Polskie i ukraińskie akceleratory
innowacji. Współpraca Polski i Ukrainy w obszarze innowacji (Polish-Ukrainian
High-Tech Hub, Polish – Ukrainian Startup Bridge).

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

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 na ocenę, prezentacja Zaliczenie sprawdzianu i testu końcowego.
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Seminarium
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPU00S.2C0.5cab06825a16f.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
8.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
8.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przygotowanie studenta do napisania i obronienia pracy dyplomowej z wybranego zagadnienia
badawczego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
terminologię stosowaną w naukach o polityce, kulturze
i religii. Ma wiedzę dotyczącą metodologii pracy
naukowej.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02,
SPU_K2_W04

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zastosować odpowiednie metody w trakcie
przygotowania pracy naukowej, wyszukać i dokonać
selekcji materiałów do pracy naukowej. Poddać
analizie wybrane treści.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02,
SPU_K2_U04,
SPU_K2_U06

prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ciągłego doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.
Student przestrzega zasad ochrony własności
intelektualnej.

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K03,
SPU_K2_K04

prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 90

przygotowanie referatu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 120

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie do egzaminu 60



Sylabusy 104 / 140

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
240

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem seminarium jest przygotowanie obszernych prac magisterskich w zakresie
wiedzy o szeroko pojmowanych stosunkach polsko - ukraińskich, a także wiedzy o
Ukrainie i Polsce ( z uwzględnieniem kontekstu politycznego, kulturowego,
społecznego)
W pierwszej części zajęć uczestnicy zapoznają się z regulacjami w zakresie
ochrony własności intelektualnej
Ukończone prace są oceniane przez promotora i recenzenta, a następnie bronione
w trakcie egzaminu magisterskiego
Ochrona praw autorskich i odpowiedzialność za ich naruszenie. Plagiat.
Utwór jako przedmiot ochrony prawno autorskiej.
Podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych
W dalszej części prezentują fragmenty prac, które są przedmiotem dyskusji i
roboczej oceny, dokonywanej przez prowadzącego.
Stosunki polsko - ukraińskie ( w wymiarze kulturowym, historycznym, społecznym
i politycznym )
Polska i Ukraina w Europie ( kultura, historia i współczesność )

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium prezentacja, zaliczenie
Regularne uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne dwie nieobecności
nieusprawiedliwione w semestrze), aktywność na zajęciach,
wygłoszenie fragmentów pracy magisterskiej, złożenie fragmentu
pracy magisterskiej (zaliczenie I semestr).

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium prezentacja, zaliczenie
Regularne uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne dwie nieobecności
nieusprawiedliwione w semestrze), aktywność na zajęciach,
wygłoszenie fragmentów pracy magisterskiej, złożenie pracy
magisterskiej (zaliczenie II semestr).
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu proseminarium
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Sytuacja religijna we współczesnej Ukrainie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.240.5cd42d4300704.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze współczesną sytuacją wyznaniową Ukrainy i jej powiązaniami
z polityką oraz wskazanie statusu prawnego poszczególnych wspólnot i Kościołów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wpływ czynników politycznych, społecznych,
kulturowych na sytuację wyznaniową współczesnej
Ukrainy.

SPU_K2_W02 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikować i analizować zjawiska polityczne,
społeczno-kulturalne, kształtujące sytuację
wyznaniową współczesnej Ukrainy.

SPU_K2_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści, rozumie potrzebę sięgania po wiarygodne
źródła i eksperckie analizy.

SPU_K2_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Doświadczenia okresu sowieckiego: relacje między Cerkwią prawosławną a władzą
państwową. Sytuacja Kościoła rzymsko- i greckokatolickiego. Odrodzenie religijne
w niepodległej Ukrainie (1989–1992). Współczesne wspólnoty chrześcijańskie w
Ukrainie (prawosławni, katolicy, protestanci), wyznawcy innych religii
(muzułmanie), rozwój sekt, charyzmatycznych ruchów, neoreligii (świadkowie
Jehowy, mormoni), neopogańskich ruchów (RUNWira, ruch Wołodymyra Szajana),
satanizmu w Ukrainie – struktury organizacyjne, związek z sytuacją polityczną,
status w państwie. Religijny czynnik a narodowo- i państwowotwórcze procesy we
współczesnej Ukrainie. Kościoły wobec politycznych wyzwań w XXI w.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę

Ocena końcowa jest składową dwóch ocen: -oceny za pracę przez cały
semestr, aktywność na zajęciach, zaliczone testy (od 50% - ocena dst, od
70% -ocena db i 90%-100% – ocena bdb) -oceny z kolokwium
zaliczeniowego całościowego pod koniec semestru (oceny j.w.), do
którego jest dopuszczony student, który otrzymał pozytywną ocenę za
aktywność w tym zaliczył większość testów (80%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Polityka ekologiczna na obszarze postradzieckim
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.240.5cd42d432468a.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Uświadomienie słuchaczom współzależności ekologii, polityki i ekonomii. Zapoznanie studentów z problemami
ekologicznymi w byłych republikach sowieckich oraz skalą zagrożenia środowiskowego wywołaną działalnością
człowieka. Kształtowanie u słuchaczy postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne i rozsądnego
korzystania z jego zasobów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób fakty,
teorie i metody z zakresu problematyki studiów polsko
– ukraińskich oraz złożone zależności między nimi

SPU_K2_W01 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę,
formułować i rozwiązywać złożone problemy właściwe
dla studiów polsko-ukraińskich poprzez odpowiedni
dobór źródeł i informacji z nich pochodzących oraz
dobór i stosowanie właściwych metod i narzędzi

SPU_K2_U01 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do: 1. Krytycznej oceny
posiadanej wiedzy i odbieranych treści odnoszących
się do zagadnień właściwych dla studiów polsko-
ukraińskich 2. Wypełniania zobowiązań społecznych,
inspirowania i inicjowania działalności wspierającej
rozwój stosunków polsko-ukraińskich w sferze
społecznej, politycznej i gospodarczej, zarówno
na poziomie lokalnym jak i ogólnopaństwowym

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

analiza problemu 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Problemy ochrony środowiska naturalnego w ZSRS
2. Polityka ekologiczna w ZSRS
3. Wpływ energetyki jądrowej na ekosystem Europy Wschodniej
4. Społeczno-ekologiczne zmiany świadomościowe w republikach posowieckich
5. Katastrofa w Czarnobylu i jej konsekwencje
6. Problemy ekologiczne państw Bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia)
7. Zarządzanie ekologiczne i problemy środowiskowe na Ukrainie
8. Bezpieczeństwo ekologiczne na Ukrainie wobec konfliktu ukraińsko-rosyjskiego
9. Polityka i ekologia na Białorusi w kontekście rosyjskiej strategii geopolitycznej
10. Katastrofy antropogenne w Azji Środkowej i sposoby ich niwelowania
(Kazachstan, Kirgistan)
11. Przeciwdziałania degradacji środowiska naturalnego w Mołdawii

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest poprawne rozwiązanie
minimum 51% końcowego (semestralnego) egzaminu wiadomości w
formie testowej (punktacja: 91%-100% bdb, 80-90% +db, 70-79% db,
60-69%+dst, 51-59% dst.) oraz 75% frekwencja obecności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Procesy migracyjne i przemiany tożsamościowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.240.5cd42d434c3db.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie wpływ lokalnych, regionalnych
i globalnych czynników na kształtowanie zjawisk
i procesów społecznych, politycznych, kulturowych
w obszarze relacji polsko-ukraińskich w wymiarze
historycznym i współczesnym.

SPU_K2_W01 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi identyfikować i analizować zjawiska
oraz procesy polityczne, społeczne i kulturowe
w kontekście właściwym dla kierunku studia polsko –
ukraińskie.

SPU_K2_U02 prezentacja
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści, zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu.

SPU_K2_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Skomplikowane procesy migracyjne oraz ich nieprzewidywalne konsekwencje
społeczne. Marginalizacja i problemy z tożsamością jako swoiste efekty migracji.
Budowanie spójności społecznej w Unii Europejskiej w warunkach migracji.
"Obcość – inność – wyjątkowość" - wymiar społeczny tożsamości (strategie
wychowawcze w procesie migracji). Procesy migracyjne i problemy dotyczące
podtrzymywania ciągłości tożsamości. Procesy migracyjne i problemy dotyczące
spójności tożsamości. Procesy migracyjne i rola języka w budowie tożsamości.
Socjologiczne pojęcie domu i jego rola w procesie budowania tożsamości.
Przemiany tożsamościowe wśród
migrantów ukraińskich w Polsce. Problem lokalnej polityki integracyj w Polsce
(Ukraińcy).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
prezentacja

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
frekwencja (nie więcej niż trzy nieobecności), przygotowana
prezentacja, zaliczenie pisemne dotyczące procesów migracyjnych
i przemiany tożsamościowej oraz ustna forma egzaminu na końcu
semestru polegającego na zadaniu pytań problemowych
(punktacja za odpowiedzi : 91%-100% bdb, 80-90% +db, 70-79%
db, 60-69%+dst, 51-59% dst.)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.
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Sztuka Kijowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.240.5cd42d437486c.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Klasyfikacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

po zakończeniu cyklu wykładów student powinien
wykazać się podstawową i uporządkowaną wiedzą
na temat najważniejszych zabytków Kijowa oraz
znajomością twórczości najciekawszych architektów
i malarzy, działalności fundatorów i działaczy kultury
związanych z tym miastem; dostrzegać związki między
świadomością, ideami i poglądami określonego
środowiska artystycznego i kulturalnego a dziełami
przez nich tworzonymi; dostrzegać w pomnikach
sztuki i kultury najważniejsze źródła do poznania
dziejów przeszłych pokoleń, ich aspiracji, ideałów,
poglądów, wiedzy, smaku estetycznego, wzajemnych
kontaktów i otwartości na świat

SPU_K2_W01 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

posługując się właściwą terminologią opisywać dzieła
sztuki, charakteryzować ich cechy stylistyczne,
klasyfikować je, przypisywać właściwej epoce,
środowisku artystycznemu, wskazywać analogiczne
zjawiska w innych środowiskach krajowych
i europejskich, wskazywać na kierunki inspiracji
i oddziaływań, ocenić na tle osiągnięć europejskich,
rozpoznawać treści ideowe, ich rolę i funkcję

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02,
SPU_K2_U03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

doceniania wartości dziedzictwa kulturowego,
przekazywania tej wiedzy innym, kreowania w nich
postawy świadomych odbiorców kultury i sztuki,
dążących do ich ochrony, poszanowania,
propagowania i popularyzowania, ponoszenia
odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe,
uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym
wykorzystując profesjonalną wiedzę kulturoznawczą

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 1

konsultacje 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Cykl wykładów poświęcony jest omówieniu najbardziej interesujących zjawisk w
sztuce w tysiącletnich dziejach Kijowa.
1. Działalność fundatorska Jarosława Mądrego (rozkwit średniowiecznego Kijowa),
2 godz.
2. Malarstwo monumentalne i miniaturowe jako przykład importu sztuki
bizantyńskiej i jej adaptacji w kulturze ruskiej, 2 godz.
3. Ławra Peczerska jako najważniejszy ośrodek życia artystycznego Kijowa, 6
godz.
- relikty średniowiecznego monasteru (źródła pisane, źródła archeologiczne, ikony,
rzeźba)
- zabudowa barokowa (Johan Gotfryd Schädel, Stefan Kownir)
- drukarnia (sztuka książki drukowanej, rozwój grafiki)
- pracownia malarska (tradycja średniowiecza i rozkwit w okresie baroku)
- pracownia hafciarska i złotnicza
4. Działalność restauratorska Piotra Mohyły. Znaczenie, rola, główne
przedsięwzięcia, 2 godz.
5. Architektura barokowa w Kijowie (barok Iwana Mazepy, działalność B.
Hryhorowicza –Barskiego, G. Schälda, B.F. Rastrellego, O.D. Starcewa), 4 godz.
6. Malarze kręgu A. Prachowa i malowidła Soboru św. Włodzimierza, 2 godz.
7. Szkoła rysunkowa M. Muraszki i jej rola w powstaniu nowoczesnego malarstwa
ukraińskiego, 4. godz.
8. XIX-wieczna przebudowa Kijowa i narodziny miasta nowoczesnego, 2 godz.
9. Kijowska architektura epoki modernizmu, 2 godz.
10. Kijów stolicą sztuki awangardowej, 4 godz

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne
Warunkiem dopuszczenia do testu jest czynny udział w zajęciach (możliwe
3 nieobecności). Warunkiem zaliczenia zajęć jest pozytywnie zdany test.
Punktacja: 10, 5 – 12 pkt – dst; 12,5-14 – dst+ 14, 5-16 – db 16,5-18,5 –
db+ 18, 5-20 - bdb

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych
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Sztuka ikony - dawniej i dziś
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.240.5cd42d439b0ce.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Klasyfikacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student po wysłuchaniu wykładu powinien posiąść
najważniejsze wiadomości na temat: -podstawowych
pojęć dotyczących malarstwa, ikonografii i stylu, -
malarstwa ikonowego, - techniki malowania ikon
tradycyjnych, - przemian malarstwa w okresie
pobizantyńskim, - różnic między warsztatami
poszczególnych obszarów kulturowych: rosyjskim,
bałkańskim, ukraińskim, kreteńskim, - cech
charakterystycznych dla najważniejszych twórców
pracujących na ziemiach Ukrainy w czasach
nowożytnych,

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02

zaliczenie ustne,
prezentacja
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Umiejętności – Student potrafi:

U1

- poprawnie opisywać dzieła sztuki przy użyciu
właściwych terminów artystycznych; -
charakteryzować główne zjawiska artystyczne
i kulturowe, jak np. okcydentalizacja i latynizacja),
wskazywać na podobieństwa i różnice między nimi; -
przypisywać najważniejsze dzieła ich twórcom lub
warsztatom - wskazywać i opisywać rysy
charakterystyczne dla okresu i obszaru

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02,
SPU_K2_U03

zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
doceniać wartość dzieła sztuki jako jednego
z najważniejszych źródeł do poznania dziejów narodu,
jego kultury, duchowości, sposobu myślenia,
odczytywania rzeczywistości

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K02

zaliczenie ustne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Ikona – tradycja wczesnochrześcijańska i bizantyńska
2. Ikona na Rusi w okresie średniowiecza
3. Przemiany stylistyczne i ikonograficzne w czasach nowożytnych –
wprowadzenie w zagadnienie
4. Renesansowa szkoła malarstwa ikonowego: Fedir Seńkowycz, Mykoła
Petrachnowycz, anonimowi twórcy ikonostasów w cerkwiach Św. Piatnic we
Lwowie i Św. Ducha w Rohatyniu
5. Ukraińskie ikony barokowe: szkoła żółkiewka (Iwan Rutkowycz, Jowa
Kondzelewycz), szkoła Ławry Peczerskiej
6. Mniejsze warsztaty malarskie XVII i XVIII wieku: Sądowa Wisznia, Muszyna,
Rybotycze, tzw. malarstwo ludowe
7. Przemiany w rosyjskim malarstwie ikonowym (szkoła Orużejnoj Pałaty, reformy
Nikona)
8. Ikony kreteńskie i jej wpływ na malarstwo bałkańskie
9. XVIII-wieczne ikony serbskie (styl zografski, nurt kijowski)
10. Nowożytna ikona w Rumuni i Bułgarii
11. Próby poszukiwania nowego stylu ikonowego - malowidła soboru
Włodzimierskiego w Kijowie (Wazniecow, Wrubel)
12. Ukraińska ikona epoki modernizmu (Iżakewycz, Sosenko, Bucmaniuk)
13. Neobizantynizm Michała Bojczuka i Petra Chołodnego
14. Ikona współczesna – wybrane przykłady z Ukrainy i Polski

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne, prezentacja
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest czynne uczestnictwo
w zajęciach oraz przygotowanie zajęć w muzeum (każdy ma za
zadanie omówienie ikony bądź grupy ikon w zbiorach
krakowskich

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowa obecność na zajęciach
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Polityka wschodnia Polski
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.280.5cd42d442a9ff.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student posiada wiedzę o polskiej polityce wschodniej
prowadzonej po 1989 roku w kontekście historycznym
i geopolitycznym

SPU_K2_W02,
SPU_K2_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznać charakter, przyczyny oraz ewentualne
skutki poszczególnych wydarzeń zachodzących
w polskiej polityce wschodniej po 1989 roku

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 roli eksperta w zakresie współczesnej polskiej polityki
wschodniej

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 14

przeprowadzenie badań literaturowych 14

zbieranie informacji do zadanej pracy 14

rozwiązywanie zadań problemowych 14

przygotowanie do sprawdzianu 14

analiza źródeł historycznych 14

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 14

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 14

przygotowanie referatu 8

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wkład myśli politycznej polskiej emigracji w politykę zagraniczną III RP. W1

2. Myśl polityczna „Solidarności” jako podstawa polskiej polityki zagranicznej po
1989 r. W1

3. Miejsce polityki wschodniej w polityce zagranicznej RP do 2004 roku W1, U1

4. Polityka wschodnia RP w kontekście przystąpienia Polski do Paktu
Północnoatlantyckiego W1, U1

5. Polityka wschodnia RP w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej W1, U1

6. Wkład Polski w „Pomarańczową Rewolucję” 2004 roku W1, U1

7. Polityka wschodnia RP po 2004 roku W1, U1, K1
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8. Polityka wschodnia a bezpieczeństwo kraju W1, U1, K1

9. Polityka wschodnia prezydentów RP Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego W1, U1

10. Polityka wschodnia prezydentów RP Lecha Kaczyńskiego, Bronisława
Komorowskiego i Andrzeja Dudy W1, U1

11. Program Partnerstwa Wschodniego i rola Polski w kształtowaniu polityki
wschodniej Unii Europejskiej W1, U1, K1

12. Stosunek władz i społeczeństwa polskiego do „Rewolucji Godności” na Ukrainie W1, U1, K1

13. Polityka wschodnia w programach polskich partii politycznych W1, U1, K1

14. Stosunek władz i społeczeństwa polskiego do aneksji Krymu i wojny w Donbasie 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 na ocenę
- obecność na zajęciach (maksymalnie 2 nieobecności) - aktywne
uczestniczenie w zajęciach poprzez wykazanie przygotowania do
zajęć(znajomości tekstu przewodniego) i udział w dyskusji -
przygotowanie referatu



Sylabusy 124 / 140

Partycypacja społeczna w polityce lokalnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.280.5cd42d444f9e6.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie terminologię związaną
z obszarem partycypacji społecznej obywateli. SPU_K2_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zidentyfikować możliwe obszary
aktywności społecznej, poddać analizie ich wpływ
na społeczność lokalną oraz skuteczność działania.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa
w życiu społeczności lokalnej. SPU_K2_K02 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 35

poprawa projektu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

analiza problemu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.- 3 Wprowadzenie do tematyki społeczności lokalnej: samorząd
terytorialny,demokracja lokalna, społeczeństwo obywatelskie, społeczność-
zbiorowość- wspólnota - tożsamość.
4. Moje otoczenie - analiza.
5. Procesy powstania i kształtowania się społeczności lokalnej.
6. Przestrzeń w życiu społecznym -miasto wojewódzkie, mniejsze miasta, wieś.
7 Charakterystyka społeczności lokalnych.
8. Partycypacją społeczna mniejszości narodowych w polityce lokalnej
9.-11 Demokracja uczestnicząca, formy lokalnej aktywności obywatelskiej.
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego.
12-13. Budżet obywatelski - środek demokracji uczestniczącej
14-15.Ruchy miejskie - przykłady działań i wpływu na politykę lokalną

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, projekt obecność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności), aktywność
na zajęciach, przygotowanie propozycji projektu obywatelskiego
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Analiza tekstów specjalistycznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.280.5cd42d35c1b48.20

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem realizowanym przez przedmiot jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu analizy tekstów
specjalistycznych, dostosowanych pod względem strukturalnym i leksykalnym do poziomu zaawansowania / B2+,
C1/.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

znaczenie umiejętności analizy tekstów
specjalistycznych /naukowych, użytkowych,
literackich/ właściwych dla kierunku studiów,
pogłębiających wiedzę o zjawiskach kulturowych,
społecznych, gospodarczych i politycznych

SPU_K2_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

analizować teksty specjalistyczne właściwe dla
kierunku studiów, komunikować się, wykorzystując
specjalistyczną terminologię z zakresu studiów polsko-
ukraińskich, posługiwać się językami kierunkowymi
na poziomie B2+/C1

SPU_K2_U03,
SPU_K2_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści, odnoszących się do zagadnień właściwych dla
studiów polsko-ukraińskich

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K02 zaliczenie na ocenę

K2
Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych, inspirowania i inicjowania działalności
wspierającej rozwój stosunków polsko-ukraińskich
w sferze społecznej, politycznej i gospodarczej,

SPU_K2_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 60

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

I. Wstęp do analizy tekstu specjalistycznego /10 godz./
1. Charakterystyka tekstu specjalistycznego.
2. Typologia tekstów specjalistycznych.
3. Tekst specjalistyczny a tekst powszechny.
4. Parametry analizy tekstu specjalistycznego.
5. Aktywne czytanie, interpretacja tytułu tekstu, przewidywanie treści,
uzupełnianie brakujących wyrazów, fragmentów, ustne i pisemne streszczanie
tekstu, słowa – klucze. Konstruowanie asocjogramu (metoda burzy mózgów).
II. Ćwiczenia / 30 godz. /
• Analiza tekstów autentycznych, dostosowanych pod względem strukturalnym i
leksykalnym do poziomu zaawansowania / B2 – C1 /.
• Oddzielanie faktów od opinii, odnajdywanie błędów w tekście, nadawanie
tytułów, śródtytułów, graficzne obrazowanie tekstu, przewidywanie słów
występujących w tekście, dyskusja, układanie planu tekstu, dopisywanie
fragmentów np. zakończeń, ustne lub pisemne streszczanie, parafrazowanie
tekstu lub jego fragmentów.
a) Analiza tekstów właściwych dla kierunku – studia polsko ukraińskie.
b) Teksty użytkowe – pisma urzędowe, sprawozdania, wywiady.
c) Teksty i mowy polityczne
d) Teksty naukowe i popularnonaukowe – artykuły, opracowania, rozprawy.
e) Fragmenty tekstów użytkowych – ogłoszenia, komunikaty, ulotki, reklamy,
prospekty, przewodniki, informatory, pisma urzędowe, instrukcje, sprawozdania,
wywiady.
f) Fragmenty tekstów literackich – opowiadania, wiersze, powieści, także
stylizowane i archiwizowane / L. Kołakowski, W. Szymborska, Cz. Miłosz, Z.
Herbert, J. Przybora, J. Wasowski, S. Mrożek, O. Tokarczuk, H. Sienkiewicz i inni /.
g) Analiza materiałów pozatekstowych / ilustracji, wykresów, tabel, przypisów,
źródła tekstu. /
• Kontrastywna analiza wybranych tekstów specjalistycznych – polskich i
ukraińskich / 10 godz. /
• Wstęp do tłumaczenia wybranych tekstów specjalistycznych, właściwych dla
kierunku – studia polsko – ukraińskie / 10 godz. /

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1. obecność na
zajęciach / dopuszcza się 4 nieobecności nieusprawiedliwione/, 2.
aktywność na zajęciach, 3. przygotowywanie prac domowych oraz
prezentacji, 4. pozytywna ocena z kolokwium cząstkowego, Warunkiem
zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego /
uzyskanie co najmniej 55 % punktów/

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu Język kierunkowy II SUM I semestr
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Myśl polityczna emigracji ukraińskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.280.5cd42d448395e.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie słuchacza z myślą polityczną ukraińskiej emigracji XIX – XX wieku i jej wkładu
w rozwój tożsamości politycznej Ukraińców.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie znaczenie, kierunki
zainteresowań, poglądy oraz charakter ideowy
przedstawicieli ukraińskiej emigracji.

SPU_K2_W01 zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi scharakteryzować i omówić główne
pola zainteresowań politycznych przedstawicieli
ukraińskiej emigracji.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest gotów do podjęcia aktywnej roli w procesach
kształtujących relacje polsko – ukraińskie w różnych
obszarach i na różnych płaszczyznach.

SPU_K2_K01 zaliczenie

K2
Jest przygotowany do pracy w krajowych oraz
międzynarodowych instytucjach społecznych
i kulturowych zajmujących się problematyką polsko –
ukraińską

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

uczestnictwo w egzaminie 3

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przeprowadzenie badań literaturowych 15

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie do sprawdzianu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
128

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Stan myśli politycznej i świadomości narodowej Ukrainy przełomu XIX/XX wieku.
Główne tendencje społeczno - polityczne. Ojcowie założyciele wolnej Ukrainy: M.
Michnowski, M. Hruszewski.

W1, U1, K1, K2
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2.
Struktura polityczno - organizacyjna i rodowód ideowy emigracji ukraińskiej.
Podział polityczny: socjaliści, nacjonaliści, monarchiści i konserwatyści. Kierunki
emigracji - Niemcy, Kanada, USA.

W1, U1, K1, K2

3.
Postać i działalność Symona Petlury. Organizacja oraz praca polityczna
socjalistycznej emigracji petlurowskiej. Założenia i dokumenty. Kwestia żydowska
w myśli politycznej i działalności S. Petlury.

W1, U1

4.

Ukraiński ruch nacjonalistyczny i niepodległościowy oraz jego rodowód polityczny.
Ukraińska Organizacja Wojskowa. Jewhen Konowalec i jego koncepcja Ukrainy.
II. Druga wojna światowa. Jej konsekwencje dla narodu ukraińskiego. Tło
polityczne i społeczne emigracji ukraińskiej po II wojnie – kierunki, myśl
polityczna.

W1, U1, K2

5.
Dmytro Doncow. Życie i aktywność publicystyczno – społecznapo II wojnie
światowej. Koncepcja państwa ukraińskiego; drogi wiodące do odzyskania
niepodległości, krytyka demokracji i socjalistycznej elity ukraińskiej, wartości
chrześcijańskie, Nowy Porządek Świata.

W1, U1, K2

6.
St. Bandera wobec Związku Sowieckiego i Sowieckiej Ukrainy. Koncepcja
polityczna, metody walki politycznej przeciwko Związkowi Sowieckiemu, system
polityczny wolnej Ukrainy u St. Bandery. Rewolucja nacjonalistyczna.

W1, U1, K1, K2

7. Ukraina w myśli politycznej Romana Rachmannego. Środowisko „Suczasnosti”
wobec procesów politycznych w Związku Sowieckim. Koncepcja trzeciej drogi. W1, U1, K1

8. J. Małaniuk i jego krytyka ”małorosyjskości”. Polityczne konsekwencje koncepcji
„małorosyjskości”. Tło kulturowe i społeczne publicystyki J. Małaniuka. W1, U1, K1, K2

9. Powojenna emigracja lewicowa: Ukraińska Partia Rewolucyjno – Demokratyczna. I.
Bahrianyj i B. Osadczuk. W1, U1, K1

10. Recepcja emigracyjnej myśli politycznej diaspory we współczesnej Ukrainie. W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie test cząstkowy w połowie semestru, test końcowy pisemny, 75%
obecności na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Decentralizacja i samorząd terytorialny w Polsce i w Ukrainie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.280.5cd42d44a7feb.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Charakterystyka procesu decentralizacji w Polsce i w Ukrainie.

C2 Zapoznanie studenta z rozwojem i ewolucją samorządu terytorialnego w Polsce i w Ukrainie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
w pogłębionym stopniu zjawiska i procesy polityczne,
społeczne i gospodarcze oraz ich wpływ
na kształtowanie oraz rozwój samorządu
terytorialnego w Polsce i w Ukrainie.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02,
SPU_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2
w pogłębionym stopniu specyfikę i formy współpracy
między polskimi i ukraińskimi instytucjami
samorządowymi.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02,
SPU_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować
i rozwiązywać złożone problemy właściwe dla studiów
polsko-ukraińskich poprzez odpowiedni dobór źródeł
i informacji z nich pochodzących oraz dobór
i stosowanie właściwych metod i narzędzi.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02,
SPU_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2
prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska
polityczne, społeczne i ekonomiczne wpływające
na rozwój samorządności w Polsce i w Ukrainie oraz
stosunków dwustronnych Polski i Ukrainy.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02,
SPU_K2_U03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści odnoszących się do zagadnień właściwych dla
studiów polsko-ukraińskich.

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Decentralizacja i samorząd w Polsce i na Ukrainie w perspektywie historycznej.
Struktura terytorialna państwa - porównanie Polski i Ukrainy. Konstytucyjno -
ustawowy kształt samorządu terytorialnego w Polsce i na Ukrainie. Zakres
kompetencji samorządu terytorialnego w Polsce i na Ukrainie. Reforma samorządu
terytorialnego w Polsce. Reforma samorządu terytorialnego na Ukrainie ( projekty
reform po roku 2004 ). System wyborczy do organów samorządowych na
przykładzie Polski i Ukrainy. Status radnych i deputowanych w samorządzie
polskim i ukraińskim. Organy wykonawcze administracji samorządowej w Polsce i
na Ukrainie. Status pracowników samorządowych w Polsce i na Ukrainie.
Partycypacja obywatelska w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce i na
Ukrainie. Podstawa materialna i finansowa samorządu w Polsce i na Ukrainie.

W1, W2, U1, U2, K1

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 na ocenę Zaliczenie pisemnego testu cząstkowego oraz testu końcowego.
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Języki, narody, polityka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.280.5cd42d44cef2e.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w pogłębionym stopniu zjawiska i procesy związane
z sytuację oraz polityką językową w Polsce,
na Ukrainie, w Europie oraz na świecie, ich wpływ
na kształtowanie relacji polsko – ukraińskich i rozwój
współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą w wymiarze
regionalnym i ogólnoeuropejskim

SPU_K2_W02 zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska
związane z sytuację oraz polityką językową w Polsce,
na Ukrainie, w Europie oraz na świecie oraz wzajemne
relacje między nimi w kontekście studiów polsko-
ukraińskich oraz w kontekście stosunków
dwustronnych Polski i Ukrainy

SPU_K2_U02 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania
i inicjowania działalności wspierającej rozwój
stosunków polsko-ukraińskich w sferze społecznej,
politycznej i gospodarczej, zarówno na poziomie
lokalnym jak i ogólnopaństwowym

SPU_K2_K02 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
1. Język i jego cechy, funkcje. Różnorodność języków świata. Klasyfikacji języków.
Języki a grupy narodowe i etniczne. Język a tożsamość narodowa.
Мова, її риси та функції. Різноманяття мов світу. Класифікація мов. Мова і
етнос. Мова і національна тотожність.

W1

2. 2. Wielojęzycznośc, jej rodzaje. Zjawiska związane z wielojęzycznością. Język /
dialekt / odmiana regionalna / gwara/ etnolekt – dywagacje pojęciowe i przykłady W1

3.
3. „Językowa mapa” Europy. Języki narodowe w Europie. Języki mniejszościowe i
regionalne Europy oraz języki zagrożone. Języki emigrantów w wybranych krajach
Europy

W1, U1

4.
4. Polityka jezykowa: ogólne zagadnienia. Obiekty polityki językowej oraz
planowania językowego. Cele polityki językowej. Status oraz korpus języka jako
obiekt polityki językowej. Subiekty polityki językowej. Modele oraz zasady polityki
językowej.

W1, U1, K1
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5.
5. Polityka językowa w wybranych krajach w perspektywie historycznej (Wielka
Brytania, Francja, Niemcy, Austro-Węgry, ZRSR). Lingwistyczne projekty oraz
eksperymenty (idea wspólnego języka słowiańskiego, samnordisk, ortatürk in.)

W1, U1, K1

6.
6. Sytuacja językowa, jej wyznaczniki. Sytuacje językowe w krajach
wielojęzycznych (Hiszpania, Belgia, Szwajcaria, kraje byłej Jugosławii): zapisy
konstytucyjne oraz praktyka. Współczesne konflikty językowe.

W1, U1, K1

7.
7. Polityka językowa w UE: podstawy prawne. Polityka wielojęzyczności oraz jej
realizacja. Instytucje, organizacje oraz programy analizujące / monitorujące
zjawiska związane z wielojęzycznością w Europie i jej regionach.

W1, U1, K1

8.
8. Języki mniejszościowe i regionalne w Europie, ich sytuacja i ochrona.
Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych oraz jej realizacja.
Najmniejsze języki Europy.

W1, U1, K1

9.
9. Języki mniejszościowe i regionalne w Europie, ich sytuacja i ochrona.
Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych oraz jej realizacja.
Najmniejsze języki Europy.

W1, U1, K1

10. 10. Polityka językowa w Polsce. Języki mniejszościowe i regionalne w Polsce. Język
ukraiński w Polsce W1, U1, K1

11. 11. Sytuacja językowa oraz polityka językowa na Ukrainie. Języki mniejszościowe
na Ukrainie oraz ich sytuacja. Język polski na Ukrainie. W1, U1, K1

12.
12. Przeszła, współczesna oraz przyszła lingua franca Europy. Sytuacja języka
angielskiego. Warianty języka angielskiego. Global English.P rzyszłość językowa
Europy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, esej, prezentacja
na ocenę zaliczeniową w równych częściach złożą się
oceny za zaliczenie pisemne, prezentację na wybrany
temat oraz esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach min. 75%
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Przedmiot fakultatywny 3
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPU00S.280.5cdbeea9a1431.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie historię polsko-ukraińskich
relacji w kontekście polityki międzynarodowej

SPU_K2_W02,
SPU_K2_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi poddać analizie zjawiska polityczne
jakie mają wpływ na relacje polsko-ukraińskie

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student wykorzystuję w pracy naukowej wiedzę
ekspertów SPU_K2_K01 zaliczenie na ocenę
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Treści programowe związane z dyscypliną nauki o polityce i administracji podane
przez prowadzącego. W1, U1, K1

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 na ocenę obecność i aktywność na zajęciach, pozytywna ocena ze sprawdzianu
końcowego




