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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku: European Studies

Poziom: pierwszego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: angielski

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

Nauki o polityce i administracji 61%

Nauki o kulturze i religii 15%

Językoznawstwo 8%

Ekonomia i finanse 8%

Nauki prawne 8%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Stacjonarne studia I stopnia w języku angielskim, BA in European Studies, mają charakter interdyscyplinarnych studiów nad
procesami  zachodzącymi  w  Europie  oraz  zjawiskami  politycznymi,  społecznymi  i  kulturowymi  w  szeroko  rozumianym
obszarze kontynentu europejskiego. Studia mają za zadanie przekazać studentom i studentkom podstawową wiedzę w
zakresie nauk politycznych, społecznych, prawnych i historycznych, pozwalającą następnie rozwijać umiejętności analizy
zjawisk wpisujących się w zagadnienia europeistyczne. Szczególny nacisk w programie studiów położony jest na zdobycie i
pogłębienie przez studentów podstawowej, a następnie rozszerzonej wiedzy o architekturze instytucjonalnej i politykach UE,
a także o relacjach UE z innymi regionami oraz roli Europy w świecie. Niezwykle istotny jest również kontekst regionalny:
studenci  międzynarodowi  poznają  specyfikę  polską  i  środkowoeuropejską,  mając  równocześnie  możliwość  konfrotowania
wiedzy teoretycznej  z  bezpośrednim doświadczeniem kulturowym. To daje uczestnikom studiów możliwość odniesienia
aktualnych  debat  europejskich  do  kontekstu  regionalnego  i  lokalnego.  Jednym  z  najmocniejszych  atutów  studiów
europejskich w języku angielskim jest ich międzynarodowy charakter. Studenci mają możliwość skorzystania z wyjazdów w
ramach  bogatej  oferty  uczelni  partnerskich  programu  Erasmus+,  korzystają  z  wiedzy  i  doświadczenia  ekspertów
zapraszanych  do  współprowadzenia  zajęć  dydaktycznych  i  wygłaszania  wykładów otwartych,  oraz  z  wielu  możliwości
uczestnictwa  w  szkołach  letnich,  warsztatach,  praktykach  i  innego  rodzaju  wydarzeniach  organizowanych  przez
międzynarodowe konsorcja i sieci partnerów Instytutu Studiów Europejskich.
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Koncepcja kształcenia

Koncepcja  prowadzenie  kierunku  studiów  wykazuje  zgodność  z  misją  zarówno  Instytutu  Studiów  Europejskich  jak  i
Uniwersytetu  Jagiellońskiego.  Celem  jest  przede  wszystkim  -  w  wypadku  studiów  tego  typu  -  przyczynienie  się  do
internacjonalizacji  proponowanych  programów  studiów  -  poprzez  doprowadzenia  do  tego  żeby  na  Uniwersytecie
Jagiellońskim  studiowali  studenci  z  innych  państw,  podniesienie  atrakcyjności  studiów  oraz  zaproponowanie  ich
interdyscyplinarności.  Program  jest  istotny  z  punktu  widzenia  współpracy  dydaktycznej  i  badawczej  z  partnerami
zagranicznymi. Zaproponowanie tego rodzaju studiów jest wynikiem potrzeb skierowanych do osób chcących podjąć studia z
zakresu nauk społecznych i humanistycznych w Krakowie. Uzupełnia również ofertę Instytutu, który wcześniej oferował
jedynie programy studiów II stopnia w języku angielskim.

Cele kształcenia

Poznanie faktów, zjawisk, obiektów i zależności związanych z kontynentem europejskim z zakresu dyscyplin właściwych dla
kierunku studiów.
Poznanie  i  zrozumienie  w  stopniu  podstawowym  teorii  naukowych  właściwych  dla  studiów  europejskich,  stosowanej
terminologii oraz metodologii badań a także metod analizy, prognozy, krytycznej oceny i interpretacji wytworów kultury.
Operowanie  w stopniu  podstawowym społecznych,  historycznych,  ekonomicznych,  filozoficznych i  prawnych uwarunkowań
procesów zachodzących na kontynencie europejskim.
Nabycie  umiejętności  komunikowania  się  na  tematy  specjalistyczne  oraz  prowadzenia  debaty  na  tematy  związane  z
kontynentem europejskim przy wykorzystaniu terminologii naukowej właściwej dla danego kierunku.
Nabycie umiejętności posługiwania się i komunikowania w języku obcym, nowożytnym, europejskim na poziomie co najmniej
B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Wykształcenie umiejętności myślenia i działania w sposób twórczy i przedsiębiorczy wykorzystując wiedzę i umiejętności
nabyte w toku studiów.

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Na  kontynencie  europejskim  mamy  do  czynienia  z  ciągłymi  zmianami  społeczno-gospodarczymi,  zmienia  się  także
środowisko międzynarodowe, z którym - co naturalne - powiązany jest ten kontynent. Zmiany te powodują wyzwania także
dla  Polski,  jako  jednego  z  państw  istotnych  dla  kontynentu,  jako  całości,  oraz  w  szczególności  regionu
środkowoeuropejskiego, jako członka wielu organizacji o charakterze regionalnym, europejskim, na czele z Unią Europejską.
W związku z tym istnieje potrzeba kształcenia specjalistów, ekspertów, dysponujących fachową wiedzą dotyczącą zjawisk i
procesów społecznych, ekonomicznych czy prawnych zachodzących w zmieniającej się Europie. Nie mniej istotne są procesy
zachodzące "w skali mikro", np. na poziomie lokalnym. Studia przygotowane są z myślą o kandydatach z różnych krajów
świata, pragnących poznać Europę, Unię Europejską i region Europy Środkowo-Wschodniej. Studia europeistyczne oferują
specjalistyczne przygotowanie w zakresie integracji europejskiej i wiedzy o Europie Środkowo-Wschodniej, dzięki któremu ich
absolwenci  będą  mogli  ubiegać  się  o  pracę  zarówno  w  swoich  krajach  pochodzenia,  jak  i  w  Polsce:  w  jednostkach
administracji  państwowej  i  samorządowej,  edukacji,  mediach,  organizacjach  pozarządowych  oraz  instytucjach  kultury.
Absolwenci  kierunku przygotowani  są również do pracy w instytucjach międzynarodowych,  w tym zwłaszcza instytucji
związanych  z  integracją  europejską,  think-tankach  i  ośrodkach  eksperckich.  Ich  wiedza  i  umiejętności  będą  również
odpowiadać  na  potrzeby sektora  prywatnego.  Absolwenci  kierunku są  również  przygotowani  do  kontynuowania  pracy
akademickiej i badawczej na studiach II stopnia.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Europejski i globalny rynek pracy wymaga nie tylko wiedzy, lecz także zdolności szybkiego uczenia się, zdobywania nowych
umiejętności, nabywania sprawności w obsługiwaniu nowoczesnych narzędzi oraz kreatywności w rozwiązywaniu problemów.
Studia europejskie w języku angielskim poprzez swój intedyscyplinarny i wielokulturowy charakter kształcą absolwentów
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przygotowanych  do  pracy  w  bardzo  różnych  obszarach  sektora  publicznego,  prywatnego,  czy  też  w  organizacjach
pozarządowych i instytucjach kultury. Studenci uczą się funkcjonowania w międzynarodowym środowisku, wrażliwości na
różnice kulturowe oraz szybkiego przystosowywania się  do zmieniających się  warunków globalnego świata.  Złożoność
procesów politycznych, społecznych i kulturowych w Europie i na świecie wymaga również umiejętności krytycznej analizy,
syntezy i interpretacji obserwowanych zjawisk. Innowacyjne metody dydaktyczne (debaty, symulacje, moduły e-learningowe,
przygotowywanie własnych projektów badawczych) pozwalają na łączenie wiedzy naukowej i doświadczenia praktycznego,
oraz przygotowują absolwentów do pracy samodzielnej i grupowej, pobudzając ich przedsiębiorczość i kreatywność.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Instytut Studiów Europejskich UJ prowadzi od wielu lat badania wpisujące się w prowadzony kierunek studiów, świadczą o
tym nie tylko publikacje naukowe poszczególnych pracowników Instytutu ale i publikacje naukowe. Spośród prowadzonych
aktualnie projektów badawczych Instytutu należy wymienić przede wszystkim: 1) Projekt badawczy Horizon2020 Research
and Innovation Actions: „EU3D. EU Differentiation, Dominance and Democracy” („EU3D: Zróżnicowana integracja, dominacja
i  demokracja”),  koordynowany  przez  ARENA  Center  for  European  Studies,  Oslo  University  (Norwegia),  finansowany  przez
Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 Research and Innovation Action: Societal Challenges. Europe in a
changing world – Inclusive, innovative and reflective societies, koncentrujący się na analizie przyszłości Unii  Europejskiej z
perspektywy zróżnicowanej integracji;  2)  Projekt badawczy Horizon2020 Research and Innovation Actions:  POPREBEL -
Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neofeudalism” (Populistyczny
bunt przeciwko nowoczesności w Europie Wschodniej XXI wieku: neo-tradycjonalizm i neo-feudalizm), koordynowany przez
University  College  London  (UK),  finansowany  przez  Komisję  Europejską  w  ramach  Programu  Horizon2020  Research  and
Innovation Actions H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 (GOVERNANCE FOR THE FUTURE), mający na celu badanie
zjawiska rosnącego populizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy społecznej, politycznej, kulturowej i
ekonomicznej;  3) Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network: FATIGUE -  Delayed Transformational  Fatigue in
Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism/Populism - European Training Network - Konsorcyjne
studia doktoranckie z partnerami z Wielkiej Brytanii (University College London - koordynator projektu), Czech (Uniwersytet
Karola w Pradze), Estonii (Uniwersytet w Tartu), Serbii (Uniwersytet w Belgradzie) oraz Węgier (Uniwersytet Corvinus w
Budapeszcie), finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 (Marie Skłodowska-Curie Innovative
Training Networks), zakładający badanie aktualnego zjawiska jakim są wzrastające w siłę ruchy populistyczne i nieliberalne
w Europie Środkowo-Wschodniej. Są to zatem badania odnoszące się do aktulanych problemów Europy i jej poszczególnych
społeczeństw. W ostatnich latach odbyły się również m.in. następujące konferencje organizowane przez Instytut: Zbudować
wspólną przyszłość: Włochy i Polska wobec polityki pamięci Unii Europejskiej. Pamięć totalitaryzmów (2016), Europejskie
narracje - Europa i Unia Europejska w XXI wieku jako przedmiot politycznych, społecznych i kulturowych konstrukcji (2015),
Sensitive heritage - sensitive interpretation (2015), Nowe polskie prawo konsularne (2015), Eurosceptycyzm w Europie
(2014), Polscy migranci w Europie (2013), Wielokulturowość - kryzys ponowoczesnego społeczeństwa? (2013), Quo vadis
Europo? Integrująca się Europa w procesie zmian (2013).
Potwierdzeniem prowadzenia  badań związanych z  obszarem europejskim są monografie opublikowane prace pracowników
Instytutu w ostatnich latach, m.in.: P. Kubicki, Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego
trwania (2016), B. Gierat-Bieroń, P. Kubicki, J. Orzechowska-Wacławska, Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury
zmienił polskie miasta (2016), M. Natanek, Samorządy w Radzie Europy Od powstania Rady Europy do szczytu wiedeńskiego
1993 roku (2016), K. Gajda, A. Pazik, Pozytywne miejsca pamięci europejskiej (2015), P. Czubik, W. Burek (red.), Wybrane
zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) (2014), K.
Koźbiał, System polityczny Księstwa Liechtensteinu (2013), D. Niedźwiedzki, Migracje i  tożsamość. Od teorii  do analizy
przypadku (2010), W. Stankowski, Szymon Wiesenthal. Biografia (2011), D. Niedźwiedzki, M. Galent, I. Goddeeris, Migration
and Europeanisation (2009).

Związek badań naukowych z dydaktyką
Badania prowadzone w Instytucie Studiów Europejskich UJ od lat pozostają w ścisłym związku z prowadzoną dydaktyką,
będzie  to  miało  także  miejsce  w  przypadku  studiów  I  stopnia  w  języku  angielskim  na  kierunku  studia  europejskie.
Proponowane  moduły  zajęć  będą  prowadzić  naukowcy  zajmujący  się  określoną  tematyką  od  lat.  Główne  kierunki
wspomnianych badań to: 1) aktualne tendencje i  paradygmaty podstawowych dyscyplin wchodzących w skład szeroko
rozumianej europeistyki - politologii, socjologii, ekonomii, nauk prawnych, nauk o kulturze i religii, 2) analiza naistotniejszych
problemów współczesnej Europy, procesów integracyjnych, poszczególnych zjawisk i procesów o charakterze europejskim,
jak  i  regionów,  poszczególnych  państw  i  społeczeństw,  3)  problematyka  dziedzictwa  europejskiego,  narodowego,
regionalnego  i  lokalnego.  Wspomniane  badania  znajdują  odzwierciedlenie  w  treści  proponowanych  modułów  zajęć  .
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Znaczącą cześć wykładowców w programach międzynarodowych stanowią naukowcy zaangażowani w wyżej wymienione
międzynarodowe projekty badawcze, co oznacza, że studenci mają dostęp do najnowszych wyników badań w dziedzinie
studiów europejskich i regionalnych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut  Studiów Europejskich  mieści  się  przy  ul.  W.  Reymonta 4,  w siedzibie  Wydziału  Studiów Międzynarodowych i
Politycznych.  Instytut  dysponuje  obecnie  10  pomieszczeniami  przewidzianymi  do  prowadzenia  zajęć  oraz  salę
videokonferencyjną, np. na potrzeby zdalnych obron prac. Sale te są wyposażone w niezbędny sprzęt multimedialny. W tym
momencie - prowadząc studia I i II stopnia - infrastruktura ta jest wystarczająca. W Budynku Wydziału znajduje się biblioteka
wydziałowa, a bezpośrednia bliskość Biblioteki Jagiellońskiej powoduje, iż sytuację studentów pod względem dostępu do
zasobów bibliotecznych można określić jako komfortową. W skład BJ włączona jest tzw. Czytelnia Europeistyczna, w której
zgromadzono specjalistyczną literaturę dla studentów kierunku studia europejskie. Programy międzynarodowe w Instytucie
Studiów  Europejskich  mają  swoje  wydzielone  przestrzenie  biurowe.  W  budynku  Wydziału  studenci  mają  również  do
dyspozycji pracownie komputerowe, oraz przestrzeń socjalną.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0312

Liczba semestrów: 6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu:

Interdyscyplinarny  program  oferuje  wiedzę  o  charakterze  propedeutycznym,  odnoszącą  się  do  obszaru  kontynentu
europejskiego w zakresie takich dyscyplin jak: nauki o polityce i administracji, nauki o religii i  kulturze, nauki prawne,
ekonomia  i  finanse.  Zaawartość  programu stanowi  podstawę,  na  której  może  się  opierać  kształcenia  w  ramach  studiów II
stopnia. Program nie przewiduje specjalności, modułów ani ścieżek, pozwala jednak studentom na wybór przedmiotów w
modułach kształcenia realizowanych w ramach treści kierunkowych.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 160

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 12

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 60

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych nie dotyczy

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

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1164

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

brak praktyk

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

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów w wymiarze minimum 180 punktów ECTS, w tym kursów wskazanych
w programie jako kursy obowiązkowe.
Warunkiem uzyskania tytułu licencjata jest zaliczenie seminarium dyplomowego, napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie
egzaminu dyplomowego.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

EST_K1_W01 Absolwent zna i rozumie miejsce i znaczenie nauk społecznych i humanistycznych w
systemie nauk P6U_W, P6S_WG

EST_K1_W02
Absolwent zna i rozumie teorie, ogólne podstawy, metodologię i terminologię ogólną i
szczegółową z zakresu dziedzin nauk i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku
studiów

P6U_W, P6S_WG

EST_K1_W03
Absolwent zna i rozumie zasady funkcjonowania systemów i instytucji
charakterystycznych dla europejskich organizacji integracyjnych, w tym w
szczególności dla Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich, jak i
poszczególnych państw kontynentu

P6S_WG

EST_K1_W04
Absolwent zna i rozumie doktryny i ideologie determinujące rozwój państw i
społeczeństw w Europie, zarówno w kontekście historycznym, politycznym i
społecznym

P6S_WG

EST_K1_W05 Absolwent zna i rozumie sposób funkcjonowania instytucji społecznych, kulturowych,
politycznych i gospodarczych na obszarze kontynentu europejskiego P6S_WK

EST_K1_W06
Absolwent zna i rozumie metody analizy i interpretacji wytworów kultury europejskiej,
wybranych teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
właściwych dla kierunku studiów

P6S_WK,
P6S_WG

EST_K1_W07
Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia pozyskiwania danych w celu analizy
procesów społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych na obszarze
kontynentu europejskiego

P6S_WK,
P6S_WG

EST_K1_W08 Absolwent zna i rozumie pojęcia i regulacje dotyczące ochrony własności
intelektualnej

P6S_WG,
P6S_WK

EST_K1_W09 Absolwent zna i rozumie rolę i znaczenie mediów i instytucji związanych z kulturą w
społeczeństwach europejskich

P6S_WG,
P6S_WK

EST_K1_W10
Absolwent zna i rozumie znaczenie uporządkowanej wiedzy dotyczącej powiązań
między naukami politycznymi, ekonomią, prawem, historią, socjologią,
literaturoznawstwem, oraz pozostałymi dziedzinami nauk humanistycznych i
społecznych

P6S_WG

EST_K1_W11
Absolwent zna i rozumie znaczenie uporządkowanej wiedzy dotyczącej
funkcjonowania instytucji samorządu lokalnego oraz instytucji pozarządowych i
ruchów społecznych w Polsce i w Europie

P6S_WG

Umiejętności

Kod Treść PRK

EST_K1_U01
Absolwent potrafi wyszukiwać, selekcjonować, identyfikować i poddawać krytycznej
analizie źródła oraz informacje pisane i elektroniczne związane z dyscyplinami nauki
właściwymi na kierunku studiów

P6U_U, P6S_UW

EST_K1_U02 Absolwent potrafi formułować problemy badawcze i badać procesy polityczne,
społeczne, historyczne, kulturowe i ekonomiczne w wymiarze europejskim P6U_U, P6S_UW

EST_K1_U03
Absolwent potrafi wyjaśniać i prognozować rolę procesów mających miejsce na
kontynencie europejskim, w szczególności w Unii Europejskiej, stosując metody
typowe dla dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów

P6S_UW
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Kod Treść PRK

EST_K1_U04
Absolwent potrafi przedstawić w formie pisemnej i ustnej – zarówno w języku polskim
jak i obcym – wiedzę dotyczącą mechanizmów zachodzących w Unii Europejskiej i w
poszczególnych państwach europejskich

P6S_UW

EST_K1_U05 Absolwent potrafi posługiwać się systemami normatywnymi aby rozwiązać zadania z
zakresu dziedzin nauk i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów P6S_UW

EST_K1_U06 Absolwent potrafi pracować indywidualnie i w grupie nad projektami związanymi z
tematyką europejską, wykazuje się umiejętnością planowania tejże pracy P6S_UO

EST_K1_U07
Absolwent potrafi w okresie całego życia potrafi samodzielnie planować a także
realizować proces poszerzania wiedzy oraz podnoszenia umiejętności i kwalifikacji
związanych ze studiami europejskimi

P6S_UU

EST_K1_U08 Absolwent potrafi posługiwać się i komunikować w języku angielskim na poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego P6S_UK

EST_K1_U09
Absolwent potrafi wykorzystać w komunikacji specjalistyczną terminologię, jest w
stanie brać udział w debatach przedstawiając różne opinie i stawiska w zakresie
tematyki związanej ze studiami europejskimi

P6S_UK

EST_K1_U10
Absolwent potrafi wykrywać zależności między poszczególnymi procesami
społecznymi, kulturowymi, politycznymi, historycznymi i ekonomicznymi na obszarze
Europy w perspektywie przeszłości i współczesności

P6S_UW

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

EST_K1_K01 Absolwent jest gotów do konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego,
historycznego i społecznego Europy związanego z jego różnorodnością P6U_K, P6S_KR

EST_K1_K02 Absolwent jest gotów do krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy, uznaje jej
znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych P6S_KK

EST_K1_K03
Absolwent jest gotów do aktywności zawodowej w instytucjach krajowych i
międzynarodowych, także na poziomie lokalnym, które zajmują się problematyką
europejską

P6S_KK, P6S_KO

EST_K1_K04 Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej, oraz wymagania
tego od innych, ma świadomość odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych P6S_KR
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Plany studiów
As part of their course of study, each student must complete 180 ECTS divided as follows:
– 96 ECTS from the group of obligatory courses (including: 56 ECTS for courses, 28 ECTS for the BA seminar and BA Thesis,
and 12 ECTS for 2 semesters of a selected language)
– 24 ECTS from the group of ‘European Studies courses’
– 60 ECTS from the elective courses.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Academic English (incl. Protection of Intellectual Property Rights) 30 3,0 zaliczenie O

Introduction to Political and Social Philosophy 20 3,0 zaliczenie O

Introduction to Political Science 40 6,0 egzamin O

Introduction to Sociology 40 6,0 egzamin O

Unity and Diversity of European Culture 40 6,0 egzamin O

Language course O

Each student must complete the minimum requirement of 120 hours in two consecutive semesters of
a given language in at least one of the following subjects: 

Polish Course - A1 60 6,0 egzamin F

Polish Course - A2 60 6,0 egzamin F

Polish Course - B1 60 6,0 egzamin F

Polish Course - B2 60 6,0 egzamin F

French Course 60 6,0 egzamin F

German Course 60 6,0 egzamin F

Russian Course 60 6,0 egzamin F

Physical Education 60 - zaliczenie O

Safety at Work Training 4 - zaliczenie O

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Academic English (incl. Protection of Intellectual Property Rights) 30 6,0 egzamin O

Introduction to Economics 40 6,0 egzamin O

Introduction to International Relations 40 6,0 egzamin O

Language course O

Each student must complete the minimum requirement of 120 hours in two consecutive semesters of
a given language in at least one of the following subjects: 

Polish Course - A1 60 6,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polish Course - A2 60 6,0 egzamin F

Polish Course - B1 60 6,0 egzamin F

Polish Course - B2 60 6,0 egzamin F

French Course 60 6,0 egzamin F

German Course 60 6,0 egzamin F

Russian Course 60 6,0 egzamin F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

European Studies courses O

Each student must choose four of the six courses below and complete 160 hours of instruction for 24 ECTS:

Cultural and Social Construction of European Identities 40 6,0 egzamin F

Economic Integration in the EU: Models of Economic Cooperation
and Integration 40 6,0 egzamin F

EU Common Policies and Policy Making 40 6,0 egzamin F

European States and their Political Systems 40 6,0 egzamin F

Introducing the EU 40 6,0 egzamin F

Modern European State Formation 40 6,0 egzamin F

Academic Skills 40 4,0 zaliczenie O

Introduction to Public International Law 40 6,0 egzamin O

Borders and Boundaries of Europe 30 5,0 egzamin F

Contemporary Cultures and Literatures of Central and Eastern Europe 40 6,0 egzamin F

European Security 40 6,0 egzamin F

History, Memory and the Making of Modern Europe 30 5,0 egzamin F

Human Rights Law in the European Context 40 6,0 egzamin F

Introduction to Foreign Policy and Diplomacy 30 5,0 egzamin F

Key Concepts in Contemporary Security Studies 40 6,0 egzamin F

Polish Language and Culture 30 5,0 zaliczenie F

Politics and Society in the Balkans 30 5,0 egzamin F

Practical Aspects of Polish Language and Culture 30 5,0 zaliczenie F

Socio-Cultural Trajectories of Central and Eastern Europe 40 6,0 egzamin F

Socio-Political Dimensions of International Migration 30 5,0 egzamin F

Western European Politics and Transatlantic Relations since 1945 40 6,0 egzamin F
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Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

European Studies courses O

Each student must choose four of the six courses below and complete 160 hours of instruction for 24 ECTS:

Cultural and Social Construction of European Identities 40 6,0 egzamin F

Economic Integration in the EU: Models of Economic Cooperation
and Integration 40 6,0 egzamin F

EU Common Policies and Policy Making 40 6,0 egzamin F

European States and their Political Systems 40 6,0 egzamin F

Introducing the EU 40 6,0 egzamin F

Modern European State Formation 40 6,0 egzamin F

Methodology 30 4,0 egzamin O

Borders and Boundaries of Europe 30 5,0 egzamin F

Contemporary Cultures and Literatures of Central and Eastern Europe 40 6,0 egzamin F

European Security 40 6,0 egzamin F

History, Memory and the Making of Modern Europe 30 5,0 egzamin F

Human Rights Law in the European Context 40 6,0 egzamin F

Introduction to Foreign Policy and Diplomacy 30 5,0 egzamin F

Key Concepts in Contemporary Security Studies 40 6,0 egzamin F

Polish Language and Culture 30 5,0 zaliczenie F

Politics and Society in the Balkans 30 5,0 egzamin F

Practical Aspects of Polish Language and Culture 30 5,0 zaliczenie F

Socio-Cultural Trajectories of Central and Eastern Europe 40 6,0 egzamin F

Socio-Political Dimensions of International Migration 30 5,0 egzamin F

Western European Politics and Transatlantic Relations since 1945 40 6,0 egzamin F

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

European Studies courses O

Each student must choose four of the six courses below and complete 160 hours of instruction for 24 ECTS:

Cultural and Social Construction of European Identities 40 6,0 egzamin F

Economic Integration in the EU: Models of Economic Cooperation
and Integration 40 6,0 egzamin F

EU Common Policies and Policy Making 40 6,0 egzamin F

European States and their Political Systems 40 6,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Introducing the EU 40 6,0 egzamin F

Modern European State Formation 40 6,0 egzamin F

Thesis Seminar 20 4,0 zaliczenie O

Borders and Boundaries of Europe 30 5,0 egzamin F

Contemporary Cultures and Literatures of Central and Eastern Europe 40 6,0 egzamin F

European Security 40 6,0 egzamin F

History, Memory and the Making of Modern Europe 30 5,0 egzamin F

Human Rights Law in the European Context 40 6,0 egzamin F

Introduction to Foreign Policy and Diplomacy 30 5,0 egzamin F

Key Concepts in Contemporary Security Studies 40 6,0 egzamin F

Polish Language and Culture 30 5,0 zaliczenie F

Politics and Society in the Balkans 30 5,0 egzamin F

Practical Aspects of Polish Language and Culture 30 5,0 zaliczenie F

Socio-Cultural Trajectories of Central and Eastern Europe 40 6,0 egzamin F

Socio-Political Dimensions of International Migration 30 5,0 egzamin F

Western European Politics and Transatlantic Relations since 1945 40 6,0 egzamin F

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

European Studies courses O

Each student must choose four of the six courses below and complete 160 hours of instruction for 24 ECTS:

Cultural and Social Construction of European Identities 40 6,0 egzamin F

Economic Integration in the EU: Models of Economic Cooperation
and Integration 40 6,0 egzamin F

EU Common Policies and Policy Making 40 6,0 egzamin F

European States and their Political Systems 40 6,0 egzamin F

Introducing the EU 40 6,0 egzamin F

Modern European State Formation 40 6,0 egzamin F

Thesis Seminar and Thesis 20 24,0 zaliczenie O

Borders and Boundaries of Europe 30 5,0 egzamin F

Contemporary Cultures and Literatures of Central and Eastern Europe 40 6,0 egzamin F

European Security 40 6,0 egzamin F

History, Memory and the Making of Modern Europe 30 5,0 egzamin F

Human Rights Law in the European Context 40 6,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Introduction to Foreign Policy and Diplomacy 30 5,0 egzamin F

Key Concepts in Contemporary Security Studies 40 6,0 egzamin F

Polish Language and Culture 30 5,0 zaliczenie F

Politics and Society in the Balkans 30 5,0 egzamin F

Practical Aspects of Polish Language and Culture 30 5,0 zaliczenie F

Socio-Cultural Trajectories of Central and Eastern Europe 40 6,0 egzamin F

Socio-Political Dimensions of International Migration 30 5,0 egzamin F

Western European Politics and Transatlantic Relations since 1945 40 6,0 egzamin F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny



Karta tytułowa - Sylabusy 17 / 150

Sylabusy
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Academic English (incl. Protection of Intellectual Property Rights)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMEST00S.130.60536ec6d0d24.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia eseju akademickiego oraz doskonalenie języka angielskiego
w piśmie.

C2 Zapoznanie studentów z zasadami formułowania używania formalnego stylu wypowiedzi w języku angielskim
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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
Student zna szeroki zakres środków leksykalno-
składniowych używanych w akademickiej odmianie
języka angielskiego

EST_K1_W02 egzamin pisemny, esej,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi czytać, rozumieć i przeprowadzać
krytyczną analizę tekstów dotyczących przedmiotów
związanych ze europeistyką.

EST_K1_U01 egzamin pisemny, esej,
prezentacja, zaliczenie

U2 Student potrafi poprawnie stosować terminologię
dotyczącą dyscyplin akademickich w europeistyce. EST_K1_U09 egzamin pisemny, esej,

prezentacja, zaliczenie

U3

Student potrafi pisać proste eseje dotyczące
przedmiotu akademickiego przy użyciu stosownych
materiałów źródłowych i zasobów warsztatowych;
student potrafi napisać końcowy referat dyplomowy
zawierający odpowiednio sformułowane
i zweryfikowane hipotezy badawcze przy zachowaniu
zasad obiektywnych i uczciwych badań naukowych.

EST_K1_U08 egzamin pisemny, esej,
prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy
i umiejętności oraz docenia potrzebę ciągłego
kształcenia i doskonalenie swoich umiejętności
zawodowych i osobistych; student potrafi zaplanować
swój dalszy rozwój.

EST_K1_K02 egzamin pisemny, esej,
prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

lektorat 30

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 2

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

lektorat 30

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
6.0

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 do przedmiotu Academic English
2.     Analiza pytania w eseju
3.     Znajdowanie literatury
4.     Czytania tekstów akademickich – techniki
5.     Strategie prowadzenia notatek
6.     Planowanie eseju
7.     Pisanie wprowadzenia (1)
8.     Konstruowanie akapitów (1)
9.     Konstruowanie akapitów (2)
10.  Cytaty i bibliografia
11.  Parafrazowanie i streszczenia
12.  Pisanie zakończeń (1)
13.  Recenzja równieśnicza
14.  Prezentacje ustne (1)
15.  Prezentacje ustne (2)
16.  Redakcja tekstów
17.  Konstruowanie tez
18.  Pisanie wprowadzenia (2)
19.  Interpunkcja
20.  Często stosowane synonimy prostego słownictwa
21.  Często stosowane związki wyrazowe w akademickiej angielszczyźnie
22.  Definicje, przykłady oraz uogólnienia
23.  Omawianie zagadnień oraz argumentowanie
24.  Opisywanie związków przyczynowo-skutkowych.
25.  Opisywanie porównań i kontrastów
26.  Inne typowe struktury w akademickiej angielszczyźnie
27.  Pisanie dłuższego eseju (1)
28.  Pisanie dłuższego eseju (2)
29.  Prezentacje podsumowujące kurs (1)
30.  Prezentacje podsumowujące kurs (2)

W1, U1, U2, U3, K1
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Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat esej, prezentacja,
zaliczenie

Uczestnictwo w zajęciach jest obligatoryjne. Student, który opuści
więcej niż 2 zajęcia jest zobowiązany uzgodnić a prowadzącym
ich odrobienie). Opuszczenie ponad 50% procent zajęć skutkuje
niezaliczeniem przedmiotu. • Uczestnictwo w zajęciach: 10% •
Prezentacje na zajęciach: 20 % • Eseje i inne pracy pisemne 20%
• Egzamin końcowy: 50%

Semestr 2

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat egzamin pisemny, esej,
prezentacja, zaliczenie

Uczestnictwo w zajęciach jest obligatoryjne. Student, który
opuści więcej niż 2 zajęcia jest zobowiązany uzgodnić a
prowadzącym ich odrobienie). Opuszczenie ponad 50% procent
zajęć skutkuje niezaliczeniem przedmiotu. • Uczestnictwo w
zajęciach: 10% • Prezentacje na zajęciach: 20 % • Eseje i inne
pracy pisemne 20% • Egzamin końcowy: 50%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
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Introduction to Political and Social Philosophy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.110.5cd559229fbdc.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0223Filozofia i etyka

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Rozpoznanie wzorców związanych z zachodnią historią idei społecznych i politycznych (od starożytności
do współczesności) i zrozumienie ich znaczenia.

C2 Ukazanie refleksji krytycznej na temat podstaw dyskursów społecznych i politycznych / metadyskursów.

C3 Wyjaśnienie w prosty sposób kluczowych pojęć z zakresu etyki, epistemologii, ontologii wymiarami problematyki
związanej z zagadnieniami społecznymi i politycznymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Absolwent zna ważne kluczowe pojęcia, idee
polityczne oraz doktryny ideologiczne i polityczne,
które ukształtowały cywilizację europejską

EST_K1_W04 zaliczenie pisemne,
raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Absolwent potrafi analizować, dekodować
i interpretować różnych autorów omawiających
zagadnienia społeczne i polityczne oraz wyjaśnić ich
filozoficzną naturę

EST_K1_U01
zaliczenie pisemne,
raport, Udział w
ćwiczeniach grupowych i
zabieranie do domu

U2
Absolwent jest w stanie wyjaśnić kontekst niektórych
tekstów i idei w odniesieniu do czasu ich pojawienia
się w historii europejskich idei.

EST_K1_U02
raport, Udział w
ćwiczeniach grupowych i
zabieranie do domu

U3
Absolwent jest w stanie przedstawić obiektywne
argumenty, wykorzystując opinie różnych autorów
i wykazując należyty szacunek dla różnych
wyrażanych opinii

EST_K1_U09
raport, Udział w
ćwiczeniach grupowych i
zabieranie do domu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Absolwent jest w stanie rozpoznać ograniczenia
swoich opinii, współpracując z rówieśnikami
w konkretnych problemach filozoficznych
i społecznych.

EST_K1_K02
Udział w ćwiczeniach
grupowych i zabieranie
do domu

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 20

przygotowanie projektu 25

przygotowanie do ćwiczeń 20

uczestnictwo w egzaminie 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. „Początek to więcej niż połowa całości”: wprowadzenie do filozofii społecznej i
politycznej W1, K1
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2. Filozofia i ideały polityczne w starożytności W1, U1, U2

3. Religia, moralność i polityka w średniowieczu W1, U1, U2, U3

4. Natura ludzka, prawo naturalne i polityka W1, U2, K1

5. Kultury i wspólnoty polityczne w dobie rewolucji W1, U2

6. Negocjowanie wartości politycznych u zarania współczesności W1, U2, K1

7. Czas ideologii i archeologii politycznej W1, U2, K1

8. Polityka, słowa i reprezentacje. Postmodernizm W1, U2

9. Polityka i filozofia teraz! W1, K1

10. Filozoficzne podsumowanie. „Bitwa filozofów politycznych” W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, Metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra
dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, grywalizacja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zaliczenie pisemne, raport, Udział w
ćwiczeniach grupowych i zabieranie do
domu

Obecność jest obowiązkowa (uczniowie, którzy
opuścili więcej niż dwie lekcje, będą musieli spotkać
się z nauczycielem i uzupełnić brakujące zadania).
Nieobecność na więcej niż 50% zajęć spowoduje
niezaliczenie kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Introduction to Political Science
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.110.5cd559227dfb3.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of the course is to provide an overview of the discipline of Political Science focusing on its fundamental
theories, concepts, debates and challenges. It provides students with a foundation of knowledge on politics and
develops their analytical skills necessary to understand the world of modern politics in various societal,
institutional and historical contexts. The special aim of the course is to locate current Political Science debates in
a wider European context taking into account political processes on European, regional and national levels.

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

Foundation knowledge of the terminology pertaining
to democratic and non-democratic forms of
government; knowledge of the development of
political systems in Europe and their current forms
(K_W10 ++)

EST_K1_W02,
EST_K1_W03 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
A coordinated, general scope of knowledge of the
contemporary history of international relations, and of
the contemporary political and social history of Europe
(K_W08 ++)

EST_K1_U02 egzamin pisemny

U2
Ability to read, understand, and perform a critical
analysis of texts relating to subjects associated with
European Studies (K_U02 ++)

EST_K1_U08,
EST_K1_U09 egzamin pisemny

U3
Ability to prepare and deliver an oral presentation
compiled on the basis of his/her own individual work
or the collective effort of a team (K_U10 ++)

EST_K1_U06,
EST_K1_U08,
EST_K1_U10

prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 20

ćwiczenia 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie do ćwiczeń 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 40

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Political science explanations and methods, Ideologies, Party Systems, Regimes,
Interest Groups, Legislative, Executive, Judiciary, Political preferences and voting
behaviour, Elections, Politics and security

W1, U1, U2, U3
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny egzamin

ćwiczenia egzamin pisemny, prezentacja egzamin, prezentacja
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Introduction to Sociology
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.110.5cd5592258efd.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
This course aims to provide students with the fundamental tools to understand and use the sociological approach
to analyse social processes and social phenomena. An introduction to the main perspectives, thinkers and topics
of sociological contemplation will enable students to engage with their surroundings in a more nuanced way,
taking society and the interactions between individuals as a basis of understanding the world.

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 podstawowe teorie
socjologiczne, od klasyk socjologicznych
do współczesnych teorii zmian społecznych oraz
poszczególne teorie w zakresie badań socjologicznych.

EST_K1_W02 esej, egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wyjaśniać i prognozować w sposób
socjologiczny rolę procesów społecznych które miały
miejsce w Europie w przestrzeni czasu od XIX wieku
do współczesności.

EST_K1_U03 esej, egzamin

U2
Student potrafi przedstawić w formie pisemnej wiedzę
oraz własne analizy dotyczące wybranej problematyki
w ramach współczesnych procesów społecznych.

EST_K1_U04 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy na temat procesów społecznych,
oparte na statystykach, analizę teorii oraz poznawczą
wiedzę na temat zmian społecznych w poszczególnych
społeczeństwach Europy.

EST_K1_K02 projekt, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

wykład 20

ćwiczenia 20

przygotowanie projektu 20

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie eseju 15

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do zajęć 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
167

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

-Wprowadzenie. Socjologia jako przedmiot zainteresowania
-Klasyki Socjologii - Weber, Durkheim, Marx
- struktura a podmiotowość - socjologiczne ramy pojęciowe
-kultura i społeczeństwo
-struktury władzy - teoria konfliktu, teoria krytyczna
- struktury władzy - stratyfikacja społeczna, nierówności i mobilność społeczna
-tożsamość zbiorowa - etniczność
- nacje i nacjonalizmy
- społeczeństwo obywatelskie
-migracje
- religie z perspektywy socjologii
-wielokulturowość i integracja społeczna
- ruchy społeczne i zmiany społeczne
- struktury globalnej nierówności
- kapitał społeczny i zaufanie
- globalizacja
- współcześnie trendy w socjologii

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin Student ma zaliczyć końcowy egzamin (50% oceny)

ćwiczenia projekt, esej, zaliczenie 1. Projekt: 25% oceny końcowej 2. Esej: 20% oceny końcowej 3. Praca
własna / aktywny udział na zajęciach (5% oceny końcowej)

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma wymagań wstępnych
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Unity and Diversity of European Culture
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.110.5cd5592236cd6.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This course aims to introduce students to the basics of European cultural heritage, values, and way of life, whilst
highlighting the diversity of European cultures and their development. The motto of unity in diversity is a central
theme which will enable students to understand the process of European integration in a broad perspective.
Some basic concepts, such as pluralism, tolerance, secularism, cultural relativism, norms and values, will be
introduced and analysed. The overall goal is for students to understand Europe as a cultural space, taking into
account the idea of boundaries and influences from the outside as well as contemporary themes and dilemmas in
the understanding of the unity and diversity of culture. The students will be provided both with a discussion on
concepts pertaining to European cultures during the lectures, and with a historical contextualisation of these
concepts during seminars.

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

Absolwent zna i rozumie teorie, ogólne podstawy
i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu
społecznej i kulturowej historii kultur Europy, oraz
potrafi dokonać krytycznej analizy procesów i zjawisk
społeczno-kulturowych w Europie. Absolwent zna
i rozumie doktryny i ideologie determinujące rozwój
państw i społeczeństw w Europie, zarówno
w kontekście historycznym, politycznym i społecznym,
jak i kulturowym. Absolwent zna i rozumie znaczenie
uporządkowanej wiedzy dotyczącej powiązań między
historią, socjologią, kulturoznawstwem, oraz
pozostałymi dziedzinami nauk humanistycznych
i społecznych.

EST_K1_W02,
EST_K1_W04,
EST_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Absolwent potrafi wyszukiwać, selekcjonować,
identyfikować i poddawać krytycznej analizie źródła
oraz informacje pisane i elektroniczne związane
z dyscyplinami nauki właściwymi na kierunku studiów
Absolwent potrafi formułować problemy badawcze
i badać procesy polityczne, społeczne, historyczne
i kulturowe w wymiarze europejskim. Absolwent
potrafi pracować indywidualnie i w grupie nad
projektami związanymi z tematyką europejską,
wykazuje się umiejętnością planowania tejże pracy.
Absolwent potrafi wykrywać zależności między
poszczególnymi procesami społecznymi, kulturowymi,
politycznymi i historycznymi na obszarze Europy
w perspektywie przeszłości i współczesności.

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U06,
EST_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do konieczności ochrony
dziedzictwa kulturowego, historycznego i społecznego
Europy związanego z jego różnorodnością Absolwent
jest gotów do krytycznego podejścia do posiadanej
wiedzy, uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych.

EST_K1_K01, EST_K1_K02 egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

wykład 20

ćwiczenia 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 60

przygotowanie do ćwiczeń 40

przygotowanie do egzaminu 20
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawami europejskiego dziedzictwa
kulturowego, wartościami i sposobem życia, podkreślając różnorodność kultur
europejskich i ich rozwój. Motto jedności w różnorodności jest głównym tematem,
który umożliwi uczestnikom zrozumienie procesu integracji europejskiej w
szerokiej, interdyscyplinarnej perspektywie. Omawiane będą podstawowe pojęcia,
takie jak pluralizm, tolerancja, sekularyzm, relatywizm kulturowy, europejskie
normy i wartości. Ogólnym celem jest zrozumienie Europy jako przestrzeni
kulturowej, z uwzględnieniem podziałów wewnętrznych i wpływów z zewnątrz, a
także współczesnych dylematów w zrozumieniu jedności i różnorodności kultur
europejskich.
Pojęcia kluczowe dla zrozumienia kultur Europy omawiane będą podczas
wykładów, a następnie kontekstualizowane historycznie i kulturowo w trakcie
seminariów.

Wykłady:
1. Koncepcje kultury.
2. Główne pytania i dylematy Europy z perspektywy kultury
3. Wspólne korzenie kultur europejskich
4. Współczesny rozwój kultury i idei europejskich
5. Współczesne wyzwania: pluralizm i wielokulturowość
6. Rola religii w dzisiejszej Europie
7. Integracja europejska i polityka kulturalna
8. Jedna czy wiele kultury europejskich?

Seminaria:
1. Pojęcia i wyobrażenia o Europie.
2. Wspólne korzenie kultury europejskiej: starożytność
3. Wspólne korzenie kultury europejskiej: średniowiecze
4. Współczesny rozwój kultur europejskich: renesans, reformacja, oświecenie
5. Współczesny rozwój kultur europejskich: europejski kolonializm i imperializm
6. Współczesny rozwój kultur europejskich: rewolucje
7. Nowoczesność 19/20 wieku
8. Europejska trauma drugiej wojny światowej
9. Wschód i zachód
10. Era post- i po (postkolonializm, postkomunizm, ponowoczesność)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin pisemny (50% oceny)

ćwiczenia zaliczenie 3 zadania pisemne Prezentacja
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.
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Polish Course - A1
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMEST00S.130.604f70c7053ac.21

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
6.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Nauka języka polskiego. Swobodne porozumiewanie się w zakresie prostych dialogów. przygotowanie
do samodzielnego używania prostych zwrotów i struktur gramatycznych w mowie i piśmie.

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
Student czyta i rozumie krótkie teksty informacyjne.
Zna podstawowe zasady czytania i pisania po polsku
i podstawowe reguły gramatyczne. Posiada również
elementarną wiedzę na temat kultury polskiej.

EST_K1_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student czyta ze zrozumieniem i prawidłową
artykulacją teksty oryginalne i preparowane. Jest
w stanie komunikować się w języku polskim poprzez
zadawanie pytań i odpowiedzi. Student jest w stanie
poprawnie zapisać informacje, sporządzać notatki
i jest w stanie wykorzystywać nabyte umiejętności
w praktyce.

EST_K1_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest w stanie wykorzystywać nabyte
umiejętności językowe w praktyce, w środowisku
pracy, nauki i kontaktów towarzyskich.

EST_K1_K02, EST_K1_K03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

lektorat 60

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie prac pisemnych 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
185

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 2

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

lektorat 60

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie prac pisemnych 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
175

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

1.

1. Powitania i pożegnania.
2. Jak masz na imię (liczebniki, wyrażanie nastroju, imię, nazwisko, adres)
3. Kto to jest? co to jest? Przymiotniki, rodzaj gramatyczny.
4. Kim jesteś (z zawodu)? Narodowości, zawody, zajęcia.
5. Czy masz brata? Wiek,informacje o rodzinie.
6. Co lubisz robić? Wyrażanie upodobania, pytanie o informacje.
7. Proszę rachunek. Liczebniki od 100-1000, nazwy żywności, dań, potraw i
napojów.
8. Zwykle nic nie robię, rutyna dnia codziennego, pory dnia godziny, dni tygodnia.
9. Może pójdziemy do kina? Czynności codzienne, środki komunikacji, czasowniki
ruchu.
10. Robimy zakupy. Nazwy sklepów, miar, ilości, kolorów.
11. To już było. Nazwy miesięcy, czas przeszły, opowiadanie tego co się zdarzyło.
12. Jakie masz plany. Opisywanie swoich planów. Wyrażanie informacji na temat
przyszłości.
13. Gdzie jesteś? Określenie lokalizacji, nazwy kierunków świata, pytanie o drogę.
14. Jadę na urlop. Sposoby spędzania wolnego czasu. Oferta turystyczna,
uzupełnianie formularzy.
15. Szukam mieszkania. Urządzanie i wyposażenie mieszkania. Wynajmowanie
mieszkania/pokoju - ogłoszenie do gazety. Opisywanie swojego mieszkania.
16. Wszystko mnie boli. Wyrażanie opinii na temat pogody, pór roku, wyglądu
oraz zdrowia. Wizyta u lekarza.
17. Urodziłem się w Polsce. Biografia, prosta wersja życiorysu. Artykuły prasowe.
Aspekt w języku polskim.
18. Sport to zdrowie (opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu, wyrażanie
opinii i preferencji, artykuły prasowe o sportowcach).

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, dyskusja,
seminarium, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne, prezentacja

30% oceny końcowej - quizy, prezentacje, test
połówkowy. 20%oceny końcowej - obecność na zajęciach,
zadania domowe, prezentacje. 50% oceny końcowej -
egzamin końcowy, test pisemny i egzamin ustny.

Semestr 2

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, inscenizacja, Metoda sytuacyjna, metoda
projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat egzamin pisemny, egzamin ustny 20% udział w zajęciach ( obecność) 30% mini testy, quizy,
mid-term test 50% egzamin końcowy ( pisemny i ustny)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Test plasujący
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Polish Course - A2
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMEST00S.110.604f71106138d.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
6.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Rozwijanie umiejętności i sprawności językowej : mówienia, słuchania, czytania, pisania oraz poszerzenie wiedzy
ogólnej w celu osiągnięcia biegłości językowej na poziomie A2.

C2 Zapoznanie studentów z gramatyką i słownictwem przewidzianym w programie języka polskiego na poziomie A2.

C3 Kształtowanie umiejętności samodzielnej i grupowej pracy w zakresie doskonalenia znajomości języka obcego.
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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
krótkie wypowiedzi ciągłe i dialogowe o przejrzystej
strukturze, gdy tempo wypowiedzi jest wolne,
a wymowa wyraźna z pauzami umożliwiającymi odbiór
treści komunikatu

EST_K1_W07
egzamin ustny,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2
słownictwo i najczęściej używane struktury związane
z życiem codziennym w zakresie przewidzianym dla
poziomu A2

EST_K1_W10

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej, zaliczenie

W3 proste , krótkie wypowiedzi pisemne, np.: opisy,
ogłoszenia, listy, komunikaty EST_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
kazus, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wyrażać intencje oraz realizować funkcje językowe,
posługując się słownictwem i strukturami
gramatycznymi w zakresie przewidzianym dla
poziomu A2

EST_K1_U09

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, kazus, esej,
zaliczenie

U2
redagować proste teksty (opis zdarzeń, relacje
dotyczące życia codziennego, wyrażać swoje zdanie,
wypełniać kwestionariusz dotyczący pracy,
zainteresowań i umiejętności, maile i listy prywatne

EST_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, kazus, esej,
zaliczenie

U3

porozumieć się podczas prostej, rutynowej wymiany
informacji na znane mu tematy dotyczące życia
codziennego, opisywać swoje potrzeby, otoczenie
i wymieniać poglądy(przedstawianie się, rozmowa
o rodzinie i studiach, czas wolny, o przeszłości
i planach na przyszłość, relacjach z innymi ludźmi)

EST_K1_U01
egzamin ustny,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
kazus, zaliczenie

U4
czytać i rozumieć krótkie teksty na tematy związane
z życiem codziennym, znaleźć informacje w tekstach
takich jak: ogłoszenia, menu, reklamy, rozkłady jazdy,
rozkłady zajęć, maile

EST_K1_U04
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
rozmów z Polakami na tematy podstawowe, posiada
wiedzę dotyczącą norm i zwyczajów kulturowych,
może funkcjonować w nowym środowisku

EST_K1_K03 egzamin ustny,
zaliczenie ustne

K2 oceniania działań, w których uczestniczy, wyrażania
swoich opinii i preferencji, nadziei , obaw EST_K1_K03

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, kazus
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Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

lektorat 60

przygotowanie do zajęć 40

e-wykład 20

analiza problemu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

konsultacje 25

przygotowanie do egzaminu 25

uczestnictwo w egzaminie 5

przygotowanie do sprawdzianu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
240

ECTS
6.0

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

lektorat 60

przygotowanie do zajęć 10

e-wykład 5

analiza problemu 10

konsultacje 10

przygotowanie do egzaminu 10

uczestnictwo w egzaminie 5

przygotowanie do sprawdzianu 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

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

1.
Opis osoby. Porównywanie. Wyrażanie opinii.
Personality
-description of a person
- qualities

W3, U2, K2

2.
wyrażanie opinii na temat pracy, formułowanie uogólnień, dyskutowanie

Work
-work, time of work, earnings, working conditions

W1, W3, U2, U3, U4, K2

3.

opisywanie sytuacji i przedstawianie faktów z przeszłości, wyrażanie relacji
czasowych związanych z przeszłością

Family story.
- Human’s life from the beginning to the end
- dates

W2, W3, U3, U4, K1

4.

wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych (nadzieja, obawa, zmartwienie),
wyrażanie przyszłości, dyskusja o szkole, edukacji, planach na przyszłość,
wyrażanie warunku

Plans for the future
-school, education system, courses

W3, U1, K2

5.
opisywanie życia w mieście, wyrażanie relacji przestrzennych w wybranych
sytuacjach komunikacyjnych, architektura, infrastruktura
City.
Life in the city, infrastructure, architecture, entertainment.

W2, W3, U2, U3, K1

6.

życie na wsi, porównywanie życia w mieście i na wsi - preferencje, opisywanie
środowiska naturalnego, miejsca typowe dla środowiska wiejskiego, zwierzęta,
rośliny, agroturystyka

Country and the nature.
Life in the country. Typical country places. Environment.

W1, W2, W3, U2, U3, U4,
K2

7.

relacje z ludźmi- kobieta i mężczyzna; opisywanie obowiązków, konflikty, rodzina,
małżeństwo, miłość, świat uczuć, problemy w związkach

People relations- man and woman.
Family, marriage, couple, love, the world of emotions.

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

8.

przyjaźń, wyrażanie przypuszczenia i warunku, opisywanie związków uczuciowych
z innymi ludźmi, wyrażanie życzenia, opis osoby, zaufanie w przyjaźni

Friendship.
Relations with other people (cont.)

W1, W3, U2, U4, K1
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9.

Technika i wynalazki, wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia, opisywanie
wynalazków i odkryć, wyrażanie przypuszczenia, opisywanie urządzeń

Inventions and technology.
Inventions and technology and their use in everyday’s life.

W2, U2, U3, K2

10.
Samopoczucie, opis stanu zdrowia doradzanie i odradzanie, zdrowy styl życia

Mood and feelings
Health, healthy style of life. Mood.

W1, W2, U2, U3, U4, K1,
K2

11.
Turystyka. Zachęcanie i zniechęcanie do różnych form spędzania czasu,
opowiadanie o podróżach, lokalizowanie w przestrzeni, oferty biura turystycznego
Tourism.
Tourism and travels.

W1, W3, U2, U3, U4, K1

12.

Święta, uroczystości, tradycje. Składanie życzeń i gratulacji, wyrażanie żalu,
smutku,

Holidays and tradition.
Holidays , wishes and tradition.

W2, U2, U3, K1

13.

Internet. Mówienie o Internecie, jego podstawowych funkcjach, rola Internetu w
naszym życiu.

Internet.
Vocabulary connected with internet.
Elements of colloquial vocabulary.

W1, W2, U2, U3, K2

14.

Kino czy telewizja? Cytowanie wypowiedzi innych. Opowiadanie o telewizji i kinie-
ich roli we współczesnym świecie. Proponowanie wspólnego spędzenia czasu.
Recenzja.

Cinema or TV?
Cinema, TV, free time.

W1, W2, W3, U3, U4, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

polimetody : praca w parach, w grupach (samodzielna i pod kierunkiem nauczyciela), słuchanie tekstów, oglądanie krótkich
filmów, praca z podręcznikiem: ćwiczenia fonetyczne i gramatyczne na podstawie podręcznika, konsultacje, dyskusja,
ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, inscenizacja, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, zaliczenie na
ocenę, projekt, kazus, esej, zaliczenie

pozytywnie zdany egzamin egzamin
semestralny i minimum 50% obecności
na zajęciach

Semestr 2

Metody nauczania:

polimetody : praca w parach, w grupach (samodzielna i pod kierunkiem nauczyciela), słuchanie tekstów, oglądanie krótkich
filmów, praca z podręcznikiem: ćwiczenia fonetyczne i gramatyczne na podstawie podręcznika, konsultacje, ćwiczenia
przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, dyskusja, inscenizacja, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat egzamin pisemny, egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej

minimum 50 pkt/ 100 (ilość punktów otrzymuje student w
każdym semestrze po zsumowaniu wszystkich punktów :
100% oceny= 50% egzamin semestralny+30% egzamin
połówkowy+10%mini testy, kompozycje, zadania na
ocenę+10% obecność na zajęciach)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Test plasujący-
Wymagania wstępne:
Uczący się, którzy rozpoczynają naukę na poziomie A2, znają już język polski w zakresie wyznaczonym przez ramy
programowe poziomu A1. Stopień opanowania umiejętności językowych sprawdza się na podstawie testu.
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Polish Course - B1
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMEST00S.110.604f712a0f4c7.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
6.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Student na tym poziomie nauczania dysponuje odpowiednim zasobem słów i znajomością struktur językowych
do zrozumienia wypowiedzi w standardowej odmianie języka dotyczącej tematów spotykanych w życiu
osobistym, społecznym, akademickim i zawodowym.
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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

Słuchanie: Student/ka zna zasady fonetyczne
(charakterystyczne cechy, akcent, rytm, intonacja)
języka w jego standardowej formie i posiada
odpowiednie umiejętności wymagane na tym
poziomie, w tym słownictwo, zwroty, wyrażenia
idiomatyczne i struktury gramatyczne. Zna
podstawowe elementy kultury polskiej.

EST_K1_W05
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W2
Czytanie: Student/ka zna słownictwo odpowiednie dla
poziomu, a także zna i rozumie struktury
gramatyczno-syntaktyczne typowe dla standardowych
rodzajów tekstów pisanych.

EST_K1_W05
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W3

Mówienie: Student/ka zna zasady struktury
fonetycznej języka polskiego oraz słownictwo i zwroty
charakterystyczne dla standardowego języka
mówionego. Student zna "rutynowe" (automatyczne)
sformułowania i zwroty związane z bardziej
przewidywalnymi sytuacjami. Jego wymowa jest
dobrze zrozumiana, nawet jeśli wykazuje oznaki
obcego akcentu i sporadycznej, niewłaściwej wymowy
poszczególnych słów.

EST_K1_W05
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W4

Pisanie: Student/ka zna ortografię oraz zasady
gramatyczno-syntaktyczne niezbędne do poprawnego
skomponowania tekstu, tak aby czytelnik nie miał
nadmiernych problemów ze zrozumieniem wypowiedzi
pisanej.

EST_K1_W05
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Słuchanie: Student/ka potrafi zrozumieć główne
punkty programów radiowych i telewizyjnych
dotyczących spraw bieżących lub interesujących
tematów dla danej osoby, jeśli podane informacje są
stosunkowo wyraźnie i powoli

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2
Słuchanie: Student/ka potrafi zrozumieć główne
punkty zawarte w jasnej i standardowej rozmowie
związanej z najbliższym otoczeniem (dom, szkoła, czas
wolny itp.).

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U3
Czytanie: Student/ka potrafi zrozumieć teksty
zawierające powszechnie używane słowa związane
z życiem codziennym lub zawodowym.

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U4

Mówienie: Student/ka na tym poziomie jest w stanie
komunikować się werbalnie w większości sytuacji ,
z którymi styka się na obszarze, w którym używa się
języka. Student potrafi odpowiedzieć na pytania
spontanicznie i dołączyć do rozmowy na znane tematy
związane z życiem osobistym i codziennym.

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U5
Mówienie: Student/ka potrafi łączyć frazy w prostej
kolejności, aby opisać doświadczenia i wydarzenia,
marzenia, nadzieje i ambicje, zarówno osobiste, jak
i zawodowe

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny
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U6
Mówienie: Student/ka potrafi krótko uzasadnić
i wyjaśnić swoje pomysły i plany, opowiadać historię
lub fabułę książki/filmu i wyrażać własne uczucia
i opinie.

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U7 Pisanie: Student/ka potrafi pisać proste teksty
na znane mu tematy.

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U8
Pisanie: Student potrafi pisać prywatne listy opisujące
osobiste doświadczenia, wyrażając własne poglądy
i opinie.

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

zaliczenie na ocenę, esej,
egzamin pisemny / ustny

U9
Student/ka potrafi pracować w grupie i ma
umiejętność wyrażania opinii, otwartego wyrażania
swoich emocji i postawy w sytuacjach społecznych.

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów wykorzystać swoje umiejętności
językowe i wiedzę w sposób odpowiedni do sytuacji
społecznej.

EST_K1_K02, EST_K1_K03
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

K2
Student jest gotów efektywnie funkcjonować
w relacjach międzyludzkich w sferze prywatnej
i zawodowej.

EST_K1_K02, EST_K1_K03
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

K3

Student jest gotów do utrzymania i rozwijania relacji
interpersonalnych z ludźmi z innych kultur, ma
kompetencje prakseologiczne, motywację i zdolności
adaptacyjne w nowym środowisku językowym. Dzięki
otwartości na nowe wartości i pomysły student jest
w stanie przełamać stereotypy i posiada wrażliwość
kulturową.

EST_K1_K02, EST_K1_K03
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

lektorat 60

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie prac pisemnych 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
157

ECTS
6.0
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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

lektorat 60

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 10

Przygotowanie do sprawdzianów 10

przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie prac pisemnych 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

uczestnictwo w egzaminie 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
178

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

1. Powitania i pożegnania po polsku W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, U7, U9, K1, K2, K3

2. Jesteśmy w Polsce. Podróże po Polsce.
W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2, K3

3. Zaczynam studia. Edukacja w Polsce.
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U9,
K1, K2, K3

4. Jak nie bać się egzaminu? Jak uczyć się języka?
W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U9, K1,
K2, K3

5. Moda i uroda.
W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, U5, U7, U9, K1, K2,
K3
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6. Jak żyjemy? Rodzina. Plany związane z zawodem i pracą.
W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U9, K1,
K2, K3

7. Żyć za granicą.
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U9,
K1, K2, K3

8. Bank i usługi.
W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U9, K1,
K2, K3

9. Na polskim stole. Polska od kuchni.
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U9,
K1, K2, K3

10. Muszę załtwić kilka spraw. W urzędzie.
W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U9, K1,
K2, K3

11. Pieniądze to nie wszystko
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

12. Polityka? Czy to mnie interesuje?
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

13. Zdrowy styl życia.
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

14. Jestem chory... U lekarza. W żadnym wypadku!
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

15. Mam do tego prawo!
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

16. W zgodzie z naturą!
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

17. O czym się teraz mówi?
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

18. Reklama kłamie?
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

19. Kultura.
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

20. W co wierzysz?
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Semestr 1
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Metody nauczania:

konsultacje, konwersatorium językowe, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, Metoda sytuacyjna, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę, esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne
uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie
pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.

Semestr 2

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, gra
dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat esej, prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne
uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej
oceny z egzaminu pisemnego.
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Polish Course - B2
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMEST00S.110.604f7147d380f.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
6.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Student na tym poziomie nauczania dysponuje odpowiednim zasobem słów i znajomością struktur językowych
do zrozumienia wypowiedzi w standardowej odmianie języka dotyczącej tematów spotykanych w życiu
osobistym, społecznym, akademickim i zawodowym.
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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 podstawowe słownictwo potrzebne do zrozumienia
tekstów literackich.

EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07,
EST_K1_W08,
EST_K1_W09

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

W2

Na tym poziomie nauczania potrafi dostosować swoją
wypowiedź do wypowiedzi swojego rozmówcy zarówno
pod względem merytorycznym jak i rejestru, stosuje
posiadaną wiedzę i umiejętności językowe
do podtrzymania stosunkowo swobodnej
i spontanicznej rozmowy z rodzimymi użytkownikami
języka.

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W07,
EST_K1_W08,
EST_K1_W09,
EST_K1_W10

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

W3

Słuchanie: Student/ka zna zasady fonetyczne
(charakterystyczne cechy, akcent, rytm, intonacja)
języka w jego standardowej formie i posiada
odpowiednie umiejętności wymagane na tym
poziomie, w tym słownictwo, zwroty, wyrażenia
idiomatyczne i struktury gramatyczne. Zna
podstawowe elementy kultury polskiej.

EST_K1_W06
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W4
Czytanie: słownictwo odpowiednie dla poziomu,
a także zna i rozumie struktury gramatyczno-
syntaktyczne typowe dla standardowych rodzajów
tekstów pisanych.

EST_K1_W06
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

W5
zna ortografię oraz zasady gramatyczno-syntaktyczne
niezbędne do poprawnego skomponowania tekstu, tak
aby czytelnik nie miał problemów ze zrozumieniem
wypowiedzi pisanej.

EST_K1_W06 zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi zrozumieć główne idee tekstu na tematy
konkretne i abstrakcyjne, w tym dyskusje techniczne
w swojej dziedzinie specjalizacji. Potrafi zrozumieć
jasny, szczegółowy tekst na wiele tematów i wyjaśnić
punkt widzenia na aktualne zagadnienie, podając
zalety i wady różnych opcji

EST_K1_U01,
EST_K1_U03,
EST_K1_U04,
EST_K1_U06,
EST_K1_U07,
EST_K1_U08

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U2
potrafi zrozumieć główne punkty programów
radiowych i telewizyjnych dotyczących spraw
bieżących lub interesujących tematów dla danej osoby

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

U3

jest w stanie komunikować się werbalnie w większości
sytuacji , z którymi styka się na obszarze, w którym
używa się języka. Student potrafi odpowiedzieć
na pytania spontanicznie i dołączyć do rozmowy na 
tematy związane z życiem osobistym i codziennym.

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U4 potrafi opisać doświadczenia i wydarzenia, marzenia,
nadzieje i ambicje, zarówno osobiste, jak i zawodowe

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

egzamin ustny, esej,
egzamin pisemny / ustny

U5 potrafi pisać teksty na znane mu tematy. EST_K1_U01,
EST_K1_U07

esej, egzamin pisemny /
ustny
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów wykorzystać swoje umiejętności
językowe i wiedzę w sposób odpowiedni do sytuacji
społecznej.

EST_K1_K02,
EST_K1_K03, EST_K1_K04

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

K2
Student jest gotów efektywnie funkcjonować
w relacjach międzyludzkich w sferze prywatnej
i zawodowej.

EST_K1_K02, EST_K1_K03
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

K3

Student jest gotów do utrzymania i rozwijania relacji
interpersonalnych z ludźmi z innych kultur, ma
kompetencje prakseologiczne, motywację i zdolności
adaptacyjne w nowym środowisku językowym. Dzięki
otwartości na nowe wartości i pomysły student jest
w stanie przełamać stereotypy i posiada wrażliwość
kulturową.

EST_K1_K02, EST_K1_K03
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

lektorat 60

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

Przygotowanie prac pisemnych 20

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
160

ECTS
6.0

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

lektorat 60

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 15
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przygotowanie do testu zaliczeniowego 15

Przygotowanie prac pisemnych 20

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
160

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

1. Nauka języka - zabawa czy wyzwanie? Jak się najlepiej uczyć? Jakie są sposoby
zapamiętywania? Sposoby uczenia się języków obcych.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

2. Prezentacja celu podróży, zwyczajów panujących w wybranym miejscu. opis
krajobrazu. problemy związane z nadmierną ilością turystów.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

3. Prasa jako element "czwartej władzy"
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

4. Młodzi ludzie ich preferencje i ambicje. Nauka. Kariera. Praca. Rodzina.
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

5. Rzeczy modne. Nadążać za modą.
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

6. Być czy mieć? O minimalistycznym stylu zycia. Być świadomym konsumentem,
społeczeństwo konsumpcyjne.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

7. Czy reklama kłamie? Język reklamy.
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

8. Uzależnieni od cukru ( i nie tylko...)
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

9. W rodzinnym kręgu. Rodzina XXI wieku.
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

10. Obywatel świata. O emigracji dawniej i dziś.
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

11. Nie jestem przesądny, ale... O wierzeniach i przesądach.
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3
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12. W świecie prasy, radia i telewizji.  manipulacji.
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

13. Internet rzeczy.  Czy Internet rzeczy zdominuje nasze życie? Piractwo internetowe.
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

14. Chrońmy nasz świat, naszą ziemię. Wyrażanie protestu i oburzenia. 
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

15. Globalizacja.  Nowy wspaniały świat czy początek końca? Jak będzie wyglądał nasz
świat w przyszłości?

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

16. Czy znam swoje praw? Łamanie praw człowieka.
 

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

17. Człowiek i społeczeństwo. O demokracji i systemach rządów.
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

18. Ciemna strona życia.
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

19.

O literaturze. Co i dlaczego warto czytać.

"Nosny ekspres" Sławomira Mrożka  - opowiadanie.

Wisława Szymborska - biografia i twórczość. Interpretacja wierszy Noblistki.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

20. Zdrowy styl życia. O otyłości wśród dzieci. Moda na bycie "fit". Czy sport to
zdrowie?

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

21. Praca. Organizacja systemu pracy w Polsce. Zawody przyszłości. Pracoholizm -
wypalony człowiek. Jak napisac podanie o pracę. Analiza ogłoszń o pracę.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

22. O stereptypach w języku i reklamie.
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

23. Aktualne problemy poruszane w polskich mediach na tematy społeczno-
kulturalne.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

metody e-learningowe, wykład konwencjonalny, metoda projektów, konsultacje, grywalizacja, konwersatorium językowe,
rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza
mózgów, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia
przedmiotu

lektorat zaliczenie pisemne, esej, prezentacja, egzamin pisemny / ustny Test końcowy.
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Semestr 2

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja,
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, seminarium, analiza
tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat egzamin ustny, esej, prezentacja test gramatyczny



Sylabusy 57 / 150

French Course
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMEST00S.130.604f7244a4009.21

Języki wykładowe
Angielski, Francuski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
6.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Doprowadzenie studentów do uzyskania poziomu językowego A2

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 Podstawy języka i kultury na poziomie A1/A2 EST_K1_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Absolwent zna język francuski w mowie i w piśmie
na poziomie A1/A2. EST_K1_U01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Do używania języka w codziennej i zawodowej
komunikacji na poziomie A1/A2 i rozszerzania swoich
kompetencji językowych.

EST_K1_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

lektorat 60

poznanie terminologii obcojęzycznej 30

przygotowanie do zajęć 30

wykonanie ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
6.0

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

lektorat 60

poznanie terminologii obcojęzycznej 30
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przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie do sprawdzianów 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

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

1. Treści programowe dostosowane do poziomu zaawansowania grupy. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z
prezentacją multimedialną, burza mózgów, Metoda sytuacyjna, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat egzamin pisemny, egzamin ustny, zaliczenie udział w zajęciach, zaliczenie wszystkich
komponentów kursu

Semestr 2

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna,
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat egzamin pisemny / ustny, egzamin EGZAMIN PISEMNY I USTNY, FREKWENCJA

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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German Course
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMEST00S.130.604f7270a5612.21

Języki wykładowe
Niemiecki

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
6.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z kulturą krajów niemieckojęzycznych, przekazanie wiedzy z zakresu gramatyki
i słownictwa w ramach sprawności językowych: komunikowania się , pisania, czytania i słuchania.

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
Student zna zasady fonetyczne języka docelowego,
odpowiedni na tym poziomie zasób słownictwa
i struktur gramatycznych.

EST_K1_W02 egzamin

W2 Student czyta i rozumie proste teksty, ogłoszenia
i inne teksty informacyjne. EST_K1_W09 egzamin

W3
Student zna i rozumie ogólny sens prostych pytań
i odpowiedzi. Wie jak odpowiedzieć pozytywnie bądż
negatywnie oraz jak formułować i komunikować proste
teksty w mowie i piśmie.

EST_K1_W08 egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zrozumieć proste informacje o sobie,
swojej rodzinie, zainteresowaniach, otoczeniu.
Rozumie proste instrukcje i nagrania audiowizualne.

EST_K1_U02 egzamin

U2
Student potrafi zrozumieć i przeczytać proste zdania,
nazwy i tekst typu: ogłoszenie, katalogi, plakaty, znaki
i biuletyny inf.

EST_K1_U01 egzamin

U3
Student potrafi komunikować za pomocą prostych
pytań i odpowiedzi. Jest w stanie wziąć udział
w nieskomplikowanej konwersacji.

EST_K1_U08 egzamin

U4
Student potrafi stosować poznane słownictwo
gramatycznie i ortograficznie poprawnie, napisać
krótką wiadomość, wypełnić prosty formularz czy
przekazać życzenia bądz pozdrowienia.

EST_K1_U09 egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do zastosowania swojej wiedzy
i umiejętności językowych w pracy i życiu prywatnym. EST_K1_K03 egzamin

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

lektorat 60

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie do sprawdzianu 16

Przygotowanie prac pisemnych 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 60

wykonanie ćwiczeń 60



Sylabusy 62 / 150

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
296

ECTS
6.0

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

lektorat 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

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

1. Pierwszy kontakt. Pozdrawianie, literowanie, alfabet, zasady wymowy. W1

2. Was machst du? Podstawowe pytania. Odmiana czasownika regularnego. Szyk
zdania oznajmującego i pytajacego. W1, U3

3. Zawody. Stan cywilny. Przedstawianie się . Czasownik "być, mieć, pracować".
Negacja "nicht" W2, U1, U2

4. Liczby i liczenie. Numery telefonów. Liczebniki 1-1000. U1

5. Rodzina.Pytania i odpowiedzi :ja, nein, doch. Zaimek dzierżawczy "mein", "dein". W3, U1

6. Woher kommst du? Nazwy państw, stolice. Czas przeszły Imperfekt czasownika
"być". W1, U1

7. Was sprichst du? Język i narodowości. Położenie geograficzne. Zdania
oznajmujące i pytające. W2, U1

8. Powtórka materiału. W1, W2, W3, U1, K1

9. W sklepie. Pytanie o cenę. Kupowanie. Przymiotniki w zdaniu. Rodzajniki określone
der, die, das. U3

10. Was ist das? Nazywanie przedmiotów w pomieszczeniu. Opisywanie
przedmiotów.Kolory, materiały, kształty. Rodzajnik nieokreślony. W2, U2, U3

11. W biurze. Nazywanie przedmiotów biurowych, rozmowa telefoniczna, czytanie
maili i smsów. W3, U3

12. Przedmioty codziennego użytku.Liczba mnoga rzeczowników. Rodzajniki w
akusativie. W1, U3, U4

13. Powtórka materiału. W1, W2, W3, U1, U3, U4,
K1



Sylabusy 63 / 150

14. Prawienie komplementów. Czasownik modalny koennen. Szyk zdania z
czasownikiem modalnym. W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, gra dydaktyczna, inscenizacja, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat egzamin
Osiagnięcie w części pisemnej egzaminu (pisanie, rozumienie ze słuchu,
rozumienie tekst, słownictwo, gramatyka) i ustnej wyniku minimum 51%
Aktywność na zajęciach. Zadania domowe. Zaliczanie testów
cząstkowych.

Semestr 2

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, gra dydaktyczna, inscenizacja, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat egzamin frekwencja na zajęciach, zadania domowe, zaliczenie testów cząstkowych,
aktywność na zajęciach, egzamin końcowy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa, dopuszczalna absencja 5 zajęć w semestrze
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Russian Course
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMEST00S.110.604f71761c0dd.21

Języki wykładowe
Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
6.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1 Rozwój znajomości języka na poziomie A1.

G2 Zapoznanie studentów z historią i kulturą Rosji.
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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
Student posiada wiedzę dotyczącą systemu
fonetycznego języka rosyjskiego, zna alfabet, czyta
tekst drukowany i pismo odręczne, poprawnie zapisuje
litery.

EST_K1_W02
egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

W2

Student zna podstawowe słownictwo i proste
wyrażenia związane z danymi osobowymi
i konkretnymi sytuacjami komunikacyjnymi. Zakres
aktywnego słownictwa (mowa) wynosi około ośmiuset
słów, ponadto około pięciuset słów biernego
rozumienia.

EST_K1_W02
egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

W3
Wykazuje opanowanie prostych struktur
gramatycznych i wzorów zdaniowych, umożliwiające
uczestnictwo w prostych sytuacjach komunikacyjnych.

EST_K1_W02
egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

W4
Zna podstawowe techniki i strategie uczenia się,
umożliwiające i ułatwiające opanowanie języka
rosyjskiego.

EST_K1_W02
egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Słuchanie: Student rozumie znane słowa i podstawowe
wyrażenia dotyczące jego osoby, jego rodziny
i otoczenia, kiedy tempo wypowiedzi jest wolne
a mowa wyraźna.

EST_K1_U08
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

U2

Mówienie: Student potrafi brać udział w zwykłej,
typowej rozmowie wymagającej prostej
i bezpośredniej wymiany informacji na znane sobie
tematy. Potrafi opowiadać o tym czym się zajmuje,
o miejscu, w którym mieszka i ludziach, których zna,
i o życiu codziennym. Potrafi formułować pytania
dotyczące najlepiej znanych mu tematów lub
najpotrzebniejszych spraw i odpowiadać na tego typu
pytania.

EST_K1_U08
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

U3 Czytanie: Student odczytuje i dobrze rozumie znane
nazwy i słowa oraz proste teksty. EST_K1_U08

egzamin pisemny,
egzamin pisemny /
ustny, egzamin

U4

Pisanie: Student potrafi napisać prosty tekst
na podany temat, pisać okolicznościowe kartki
pocztowe oraz krótkie listy. Potrafi wypełniać
formularze z danymi osobowymi jak nazwisko, adres,
obywatelstwo.

EST_K1_U08
egzamin pisemny,
egzamin pisemny /
ustny, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest przygotowany do nawiązywania
kontaktów towarzyskich, używając prostych zwrotów
grzecznościowych. Potrafi wyrażać swoje emocje
w sytuacjach, takich jak pozdrawianie, składanie
życzeń, przepraszanie, proszenie.

EST_K1_K04
egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin
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K2

Student rozumie i stosuje potoczne wyrażenia
i formułuje proste wypowiedzi dotyczące konkretnych
potrzeb życia codziennego; konstruuje proste zdania,
pytania i odpowiedzi; tworzy proste wypowiedzi ustne
i pisemne w nieskomplikowanych sytuacjach
komunikacyjnych (zwracanie się, przedstawianie się,
powitanie, pożegnanie, zawieranie znajomości,
podziękowanie).

EST_K1_K04
egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

K3 Zna niektóre rosyjskie tradycje i obyczaje oraz
przysłowia, powiedzenia i mądrości ludowe. EST_K1_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

K4
Student pracuje w grupie i sprawnie komunikuje się
w niej. Wykazuje zrozumienie niezbędności pracy
własnej i posiadania umiejętności uczenia się również
z wykorzystaniem komputera i Internetu.

EST_K1_K04
egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny,
egzamin

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

lektorat 60

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 18

Przygotowanie prac pisemnych 20

wykonanie ćwiczeń 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

uczestnictwo w egzaminie 2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

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
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lektorat 60

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 18

Przygotowanie prac pisemnych 20

wykonanie ćwiczeń 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

uczestnictwo w egzaminie 2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

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

1.
Zapoznanie się z alfabetem. Warianty pisania liter drukowanych i ręcznych.
Zwroty powitania i pożegnania. Słowa na temat: pokój, miasto, człowiek, zwierzę.
Zwroty: "это ...", "это не ... , а ...". Pytania: кто это? что это? какой? какая?
какое? у тебя есть ... ?

W1, W2, W4, U1, U2, K1,
K2, K4

2.
Zaimki. Odmiany osobowe. Zwroty: меня зовут, его зовут, мне нравится itp.
Przyimki miejsca. Zmiana końcówek rzeczowników w zależności od przyimka.
Słowa związane z miastem i codziennymi czynnościami. Rodzaje rzeczowników.
Pytania: где находится ... ? что я делаю?

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K4

3.
Kolory. Rodzaje przymiotników. Przeciwieństwa przymiotników. Przysłówki часто,
редко, обычно, очень, не очень, совсем.  Pytania: как часто ... ? тебе нравится
...?, ты любишь ... ?

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K4

4. Tworzenie rzeczowników w liczbie mnogiej. Słowa na temat miasto, izba
mieszkalna, lekcja, rodzina.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K4

5. Zawody (praca). Pytania: кто это? как его зовут? кто он? Liczebniki. Łączenie
liczebników z rzeczownikami. Pytania: сколько ... лет? Сколько стóит ...?

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K4

6.
Czasowniki z grupy pierwszej i drugiej czasu teraźniejszego.Odmiana czasowników
przez osoby. Kraje, języki, narodowości. Zwroty: говорить по..., я немного знаю
..., мой родной язык ... .

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K4

7. Dni tygodnia, czas i rozkład dnia. Określanie dokładnego i przybliżonego czasu. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

8. Dom, mieszkanie i rodzina. Wyrażenia: рядом с ...; около ...; недалеко от ...;
старше/младше, чем...; старше/младше на ...; он похож на ... .

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4
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9.
Liczby główne i porządkowe. Pogoda, zjawiska i obiekty przyrody. Praca z mapą
Federacji Rosyjskiej i Europy. Strony świata. Oznaczenie czasu przeszłego,
teraźniejszego i przyszłego. Pory roku, miesiące. Typowe zajęcia wykonywane
zimą, wiosną, latem i jesienią.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

10. Odmienne i nieodmienne części mowy i ich charakterystyka. Struktura słowa.
Dzielenie słów.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

11. Czasowniki. Tworzenie czasu przeszłego. Czas wolny, hobby i zainteresowania.
Rozkład i czynności dnia powszedniego. 

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

12. Stosowanie czasowników “идти”i “ходить”, “ехать” i “ездить”. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

13.
Tworzenie czasu przyszłego czasowników. Miasto. Praca z mapą. Wyznaczanie
kierunków i odległości. Przysłówki: быстро/медленно/долго/коротко,
давно/недавно. Użycie przyimków „в” i „на” celem określenia lokalizacji.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

14.
Opisywanie kształtów obiektów. Zdrowie. Części ciała ludzkiego. Narządy
wewnętrzne. Choroby i ich objawy. Zwroty: “жаловаться на…”, “у меня... / у
меня болит…”. Idiomy. Przenośne znaczenie czasownika “болеть”.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

15. Zdrowy tryb życia. Wskazanie przyczyny i skutku w zdaniu (dlatego, ponieważ). W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

16. Charakter. Cechy pozytywne i negatywne. Idiomy odnoszące się do charakteru
osoby. Wygląd zewnętrzny. Komplementy.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

17. Święta noworoczne (Boże Narodzenie i Nowy Rok). Tradycje. Składanie życzeń i
“поздравления”.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

18.
Czas przyszły prosty i złożony. Produkty żywnościowe i potrawy. Określanie
smaków. Nakrycie stołu. Stosowanie czasowników „купить” i „покупать”.
Tradycyjne dania kuchni rosyjskiej. Odmiana rzeczowników.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

19.
Odzież, akcesoria. Użycie czasowników „одевать” i „надевать”. Charakterystyka
odzieży, użycie krótkich przymiotników. Konstruowanie zdań ze słowami:
одинаковые/разные, такой же и другой/не такой ... .

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

20.
Podsumowanie i powtórzenie przerobionego materiału. Przygotowanie do
pisemnej części egzaminu. Rozwiązywanie przykładowych zadań testowych.
Przygotowanie do części ustnej egzaminu. Rozbiór przykładowych pytań.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

21.
Połączenie liczebników z rzeczownikami. Określanie dokładnego i przybliżonego
czasu. Rozkład dnia. Ludzie "skowronki" i ludzie "sowy". Idiomy związane z
czasem.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

22. Tryb rozkazujący czasowników. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

23. Stosowanie rzeczowników w odmianie celownika. Rodzaje czasowników.
Czasowniki dokonane i niedokonane. 

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

24. Święta ludowe i związane z nimi tradycje. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

25. Stopniowanie przymiotników, przeciwieństwa przymiotników. Zastosowanie
przymiotników z przydawkami. 

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

26. Czasowniki ruchu jednokierunkowego, nieukierunkowanego, różnokierunkowego. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

27. Czasowniki ruchu z przydawkami. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

28. Ogólne słowa dla grup przedmiotów, obiektów, zjawisk przyrody, Świata
roślinnego i zwierzęcego i tak dalej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4
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29.
Miasto, historia, atrakcje turystyczne. Zastosowanie cząstek "-то" и "-нибудь".
Określanie odległości między miastami. Pytania: “Как добраться до...?", "Где
находится ...?”. Praca z mapą. Strony świata. 

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

30. Państwa i ich główne atrakcje turystyczne. Mieszkańcy państw i miast. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

31. Zawody. Miejsce pracy. Cechy charakteru i wymagane kwalifikacje. Rozwój
 kariery.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

32.
Sklep spożywczy. Klasyfikacja produktów żywnościowych. Nazwy produktów
żywnościowych występujących wyłącznie w liczbie pojedynczej. Opakowania.
Okres przydatności do spożycia.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

33. W restauracji. Rezerwacja stolika. Nakrycie stołu. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

34. Kupowanie. Drogo lub tanio. Zwroty: идти - куда?, за чем?/ зачем?; делать
покупки (где?)... .

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

35. Rosyjskie przesądy. Idiomy. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

36. Połączenia audio i wideo. Rozmowa przez telefon. Celownik. Zaimki osobowe
celowniku.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

37. Zdrowie. Hobby i zainteresowania pomagające zachować zdrowie. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

38.
Podsumowanie i powtórzenie przerobionego materiału. Przygotowanie do
pisemnej części egzaminu. Rozwiązywanie przykładowych zadań testowych.
Przygotowanie do części ustnej egzaminu. Rozbiór przykładowych pytań.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

metoda komunikatywna połączona z metodą Callana, analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe, grywalizacja, metody e-
learningowe, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny,
inscenizacja, Metoda sytuacyjna, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat
egzamin pisemny,
egzamin ustny,
egzamin pisemny /
ustny, egzamin

Niedopuszczenie do egzaminu: Student nie zostanie dopuszczony do
egzaminu w przypadku nieusprawiedliwionej absencji na więcej niż 2
zajęciach kursu i nie wypełnienia prac domowych. Zaliczenie odbywa
się w formie egzaminu, który składa się z dwóch części: pisemnej (60
min.) i ustnej (10 min na odpowiedź pojedynczego studenta).
Końcowa ocena egzaminu powstaje na podstawie średniej ocen z
części pisemnej i ustnej. Część pisemna zawiera w sobie zadania z
zakresu gramatyki, leksyki, rozumienia treści krótkiego tekstu oraz
odpowiedzi na podany temat. Część ustna zawiera zestaw pytań z
listy udostępnionej studentom na minimum 4 tygodnie przed
terminem egzaminu. Lista pytań składa się z tematów poruszonych
w ciągu całego kursu. Ocenie podlegają: bogactwo słownika, błędy
leksykalne i gramatyczne, umiejętność mówienia na temat, płynność
i pełność odpowiedzi. Skala ocen (część ustna oraz pisemna):
94%-100% -"5" 88% - 93% - "4,5" 82%-87% - "4" 76%-81% - "3,5"
70% - 75% - "3" Niewypełnienie wszystkich prac domowych
powoduje obniżenie oceny egzaminacyjnej o 0,5 punkta.
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Semestr 2

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, grywalizacja, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, gra
dydaktyczna, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, inscenizacja, Metoda sytuacyjna, analiza
tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat
egzamin pisemny,
egzamin ustny,
egzamin pisemny /
ustny, egzamin

Niedopuszczenie do egzaminu: Student nie zostanie dopuszczony do
egzaminu w przypadku nieusprawiedliwionej absencji na więcej niż 2
zajęciach kursu i nie wypełnienia prac domowych. Zaliczenie odbywa
się w formie egzaminu, który składa się z dwóch części: pisemnej (60
min.) i ustnej (10 min na odpowiedź pojedynczego studenta).
Końcowa ocena egzaminu powstaje na podstawie średniej ocen z
części pisemnej i ustnej. Część pisemna zawiera w sobie zadania z
zakresu gramatyki, leksyki, rozumienia treści krótkiego tekstu oraz
odpowiedzi na podany temat. Część ustna zawiera zestaw pytań z
listy udostępnionej studentom na minimum 4 tygodnie przed
terminem egzaminu. Lista pytań składa się z tematów poruszonych
w ciągu całego kursu. Ocenie podlegają: bogactwo słownika, błędy
leksykalne i gramatyczne, umiejętność mówienia na temat, płynność
i pełność odpowiedzi. Skala ocen (część ustna oraz pisemna):
94%-100% -"5" 88% - 93% - "4,5" 82%-87% - "4" 76%-81% - "3,5"
70% - 75% - "3" Niewypełnienie wszystkich prac domowych
powoduje obniżenie oceny egzaminacyjnej o 0,5 punkta.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Semestr 1
Nauka języka od podstaw, bez wymagań wstępnych.
Semestr 2
Umiejętność czytania i pisania kursywą w języku rosyjskim. Znajomość ilości i kolejności liczb. 
Umiejętność tworzenia odmiany prostej formy czasu przeszłego i przyszłego. 
Znajomość podstawowego słownictwa z następujących tematów: mieszkanie, pogoda, narodowości, miasto, praca z mapą,
jedzenie, zdrowie, odzież, święta, czynności codzienne, zainteresowania i czas wolny, przedstawianie siebie i innych osób,
opisywanie wyglądu zewnętrznego, charakteru człowieka. 
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Introduction to Economics
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.120.5cd55923ef3cf.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy na temat podstawowej terminologii nauk ekonomicznych i głównych mechanizmów
rynkowych na poziomie makro i mikroekonomicznym.

C2 Wypracowanie w słuchaczach umiejętność prawidłowego stosowania terminologii związanej z dyscyplinami
akademickimi w studiach europejskich.

C3 Wypracowanie w studentach świadomości poziomu swojej wiedzy, umiejętności oraz potrzeby docenienia
ciągłego kształcenia i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych i osobistych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawową terminologię nauk ekonomicznych
i głównych mechanizmów rynkowych na poziomie
makro i mikroekonomicznym

EST_K1_W02 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 prawidłowo stosować terminologię związaną
z dyscyplinami akademickimi w studiach europejskich EST_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uświadomienia sobie poziomu swojej wiedzy
i umiejętności oraz docenia potrzebę ciągłego
kształcenia i doskonalenia swoich umiejętności
zawodowych i osobistych; planowania dalszego
rozwoju

EST_K1_K02 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 20

ćwiczenia 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przeprowadzenie badań empirycznych 20

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie do egzaminu 20

uczestnictwo w egzaminie 6

przygotowanie do zajęć 20

rozwiązywanie zadań problemowych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
156

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
1. Wprowadzenie do analizy ekonomicznej: ekonomia jako nauka; metody analizy
ekonomicznej; główne teorie; porównanie modeli ekonomicznych: gospodarka
rynkowa i gospodarka centralnie planowana

W1, U1, K1

2. 2. Mikroekonomia: rynek; podaż i popyt; teoria wyboru konsumenta i użyteczność;
teoria kosztów W1, U1, K1

3.
3. Makroekonomia: PKB i wzrost gospodarczy; polityka budżetowa i fiskalna;
polityka pieniężna i funkcjonowanie systemu bankowego; inflacja i bezrobocie;
kurs walutowy; wahania krótkookresowe i model dostosowawczy; wpływ polityki
fiskalnej na zagregowany popyt; wpływ polityki pieniężnej na zagregowany popyt

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

1. Wymóg formalny (musi być spełniony, aby student został
sklasyfikowany): Obecność. Obecność jest obowiązkowa. Brak więcej
niż 50% zajęć spowoduje niezaliczenie kursu i konieczność
ponownego podjęcia go w następnym roku. 2. Pierwszy termin 2.1.
Podczas kursu studenci zbierają punkty. 2.2. Ocena końcowa zależy
od liczby punktów zebranych w trakcie semestru. Punkty można
uzyskać z: (1) Egzamin śródsemestralny (maksymalna liczba
punktów: 30) (2) Egzamin końcowy (maksymalna liczba punktów: 40)
(3) Aktywność podczas spotkań bezpośrednich (do 12 punktów (6x2
punkty)) (4) Aktywność podczas zajęć e-learningowych (maksymalna
liczba punktów: 3 x 5 punktów = 15) 3. Poprawa 3.1. Studenci, którzy
otrzymają ocenę negatywną w pierwszym terminie (2,0), a także ci,
którzy otrzymali „NZAL”, powinni podejść do poprawy.

ćwiczenia egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

1. Wymóg formalny (musi być spełniony, aby student został
sklasyfikowany): Obecność. Obecność jest obowiązkowa. Brak więcej
niż 50% zajęć spowoduje niezaliczenie kursu i konieczność
ponownego podjęcia go w następnym roku. 2. Pierwszy termin 2.1.
Podczas kursu studenci zbierają punkty. 2.2. Ocena końcowa zależy
od liczby punktów zebranych w trakcie semestru. Punkty można
uzyskać z: (1) Egzamin śródsemestralny (maksymalna liczba
punktów: 30) (2) Egzamin końcowy (maksymalna liczba punktów: 40)
(3) Aktywność podczas spotkań bezpośrednich (do 12 punktów (6x2
punkty)) (4) Aktywność podczas zajęć e-learningowych (maksymalna
liczba punktów: 3 x 5 punktów = 15) 3. Poprawa 3.1. Studenci, którzy
otrzymają ocenę negatywną w pierwszym terminie (2,0), a także ci,
którzy otrzymali „NZAL”, powinni podejść do poprawy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Introduction to International Relations
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.120.5cd55923cd3e3.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Liczba
punktów ECTS
6.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawową terminologię używaną w naukach
stanowiących składowe części studiów
europeistycznych

EST_K1_W02 egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W2
posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
współczesnej historii stosunków międzynarodowych
oraz współczesnej historii politycznej i społecznej
Polski i Europy

EST_K1_W02,
EST_K1_W03

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
umie wyszukiwać, selekcjonować i poprawnie
wykorzystać informacje, stosując odpowiedni dobór
źródeł

EST_K1_U01 esej, prezentacja

U2
potrafi czytać ze zrozumieniem i analizować krytycznie
teksty z dziedzin wchodzących w skład studiów
europejskich

EST_K1_U01,
EST_K1_U05

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U3
posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów róznych
autorów

EST_K1_U09 egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
potrafi napisać proste eseje o charakterze naukowym,
stosując przy tym odpowiedni dobór źródeł i poprawny
warsztat

EST_K1_K02 esej

Bilans punktów ECTS

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

wykład 20

ćwiczenia 20

przygotowanie eseju 30

przygotowanie referatu 20

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 35

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
155

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Obszar dyscypliny: stosunki miedzynarodowe, polityka międzyanrodowa, polityka
światowa; Podstawowe pojęcia w stosunkach międzynarodowych: państwo,
suwerenność, interes narodowy, racja stanu.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

2. Ewolucja stosunków miedzynarodowych na przestrzeni dziejów W1, W2

3. Uczestnicy stosunków międzynarodowych W1, W2

4. Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej rola we współczesnych stosunkach
międzynarodowych W2
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5. Wojna i pokój w stosunkach międzynarodowych; Wybrane konflikty
międzynarodowe doby zimnej wojny W2

6. Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego W1, W2

7. Dyplomacja i polityka zagraniczna państwa W1, W2

8. Kwestie ochrony środowiska w stosunkach międzynarodowych W1, W2

9. Wyzwania dla stosunków międzyanrodowych w 21 wieku: ochrona praw człowieka W1, W2

10. Główne podejścia teoretyczne w stosunkach międzynarodowych W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Uzyskanie minimum 50% punktów w tekście wielokrotnego wyboru i
otwarych pytaniach

ćwiczenia esej, prezentacja Uzyskanie pozytywnej oceny
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Cultural and Social Construction of European Identities
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.13C0.5cd55926eb416.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 40

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Students will acquire an ability to understand the nature of social processes in a contemporary as well as
historical perspective. They will be able to describe and analyse in sociological categories, social and cultural
phenomena and processes of formation of identity, seen as a cultural construction. They will be able to describe
and understand a process of symbolic construction of social reality, and see it as a result of meaningful
interaction among different groups of people, in a complicated mosaic of social relations.

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 teorie, ogólne podstawy
i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu badań
nad tożsamościami zbiorowymi w kontekście
europejskim. Absolwent zna i rozumie sposób
funkcjonowania instytucji społecznych i kulturowych
na obszarze kontynentu europejskiego. Absolwent zna
i rozumie metody analizy i interpretacji wytworów
kultury europejskiej oraz różnych form ekspresji
tożsamości zbiorowych w Europie.

EST_K1_W02,
EST_K1_W05,
EST_K1_W06

projekt, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Absolwent potrafi wyszukiwać, selekcjonować,
identyfikować i poddawać krytycznej analizie źródła
oraz informacje pisane i elektroniczne z zakresu nauk
społecznych i kulturoznawstwa. Absolwent potrafi
formułować problemy badawcze i badać procesy
społeczno-kulturowe związane z budowaniem
i funkcjonowaniem tożsamości zbiorowych w Europie
i poza nią. Absolwent potrafi pracować indywidualnie
i w grupie nad projektami związanymi z tematyką
europejskich tożsamości zbiorowych, oraz wykazuje
się umiejętnością planowania tejże pracy.

EST_K1_U01,
EST_K1_U02,
EST_K1_U06

projekt, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do konieczności ochrony
dziedzictwa kulturowego, historycznego i społecznego
Europy związanego z jego różnorodnością. Absolwent
jest gotów do krytycznego podejścia do posiadanej
wiedzy, uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych

EST_K1_K01, EST_K1_K02 projekt, esej

Bilans punktów ECTS

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

wykład 40

przygotowanie do zajęć 40

Przygotowywanie projektów 40

przygotowanie eseju 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie raportu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykłady:
1. Kultura i tożsamość.
2. Wielość europejskiego dziedzictwa kulturowego.
3. Naród i tożsamość narodowa.
4. Etniczna i polityczna koncepcja narodów.
5. Tożsamość Europy Środkowo-Wschodniej.
6. Symbole i polityka - mity, rytuały, sztuka.
7. Stereotypy.
8. Religia i tożsamość w Europie.
9. Globalizacja a tożsamości lokalne / narodowe.
10. Tożsamość europejska.

Seminaria
1. Naród, tożsamość narodowa.
2. Etniczność.
3. Płeć kulturowa a tożsamość.
4. Migracje a tożsamość.
5. Wielokulturowość i jej wyzwania.
6. Modele integracji w Europie.
7. Tożsamość europejska.
8. Tożsamości europejskie w perspektywie globalnej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt, esej Esej (50% oceny) Projekty grupowe: grupowa prezentacja + indywidualny
raport z badań (50% oceny)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.
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Economic Integration in the EU: Models of Economic Cooperation and
Integration

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.13C0.5cd559267fe22.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 40

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Informacja o celach integracji i zastosowanych mechanizmach, które pozwalają zrealizować zakładane cele.

C2 Wskazanie w jaki sposób poprawia się skuteczność stosowanych mechanizmów, co obejmuje instrumenty,
działania przygotowawcze i kontrolę realizacji planowanych założeń.

C3 Wskazanie kosztów realizowanych celów i porównanie ich z warunkami ograniczonymi wyłącznie do działań
podejmowanych na szczeblu narodowym.

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
podstawowe teorie integracji gospodarczej oraz
ekonomicznych procesów związanych regionalnymi
i subregionalnymi procesami integracyjnymi

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05

egzamin pisemny

W2
podstawową terminologię nauk ekonomicznych
i studiów europejskich oraz główne mechanizmy
integracji europejskiej na poziomie makro
i mikroekonomicznym

EST_K1_W02 egzamin pisemny

W3
zasady działania międzynarodowych i europejskich
instytucji gospodarczych oraz ich rolę w procesach
związanych z integracją europejską

EST_K1_W03 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
odpowiednio dobrać ramy teoretyczne, analityczne
oraz zlokalizować informacje i dane statystyczne
na temat modeli gospodarczej integracji europejskiej

EST_K1_U01,
EST_K1_U05 egzamin pisemny

U2 przeprowadzić analizę kluczowych procesów i wyzwań
związanych z europejską integracją gospodarczą

EST_K1_U02,
EST_K1_U03 egzamin pisemny

U3
przygotować pisemną wypowiedź i/lub wygłosić ustną
prezentację na temat procesów i modeli europejskiej
integracji gospodarczej w oparciu o pracę
indywidualną jak i w grupie

EST_K1_U04,
EST_K1_U06,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznego podejścia do teorii i koncepcji związanych
z europejską integracją gospodarczą oraz
wykorzystania tego podejścia przy rozwiązywaniu
problemów natury teoretycznej i praktycznej

EST_K1_K02, EST_K1_K03 egzamin pisemny

K2
wskazanie na uniwersalizm pewnych rozwiązań
stosowanych w ramach koncepcji integracji
europejskiej i możliwość ich wykorzystania w innych
dziedzinach

EST_K1_K02 egzamin pisemny

K3
pokazanie wyższej skuteczności zastosowanych
na poziomie międzynarodowym rozwiązań
w porównaniu z działaniami podejmowanymi
na poziomie narodowym (czas, koszt, uzyskane cele)

EST_K1_K03, EST_K1_K04 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 40

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 10
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uczestnictwo w egzaminie 2

analiza problemu 10

analiza aktów normatywnych 15

analiza dokumentów programowych 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
167

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs zapoznaje studentów z ekonomicznymi mechanizmami integracji
europejskiej. Łączy teorię integracji gospodarczej z praktyką procesów integracji
europejskiej. Treść obejmuje takie tematy, jak: teorie integracji gospodarczej;
historia europejskiej integracji gospodarczej; budżet UE; jednolity rynek; wybrane
polityki ekonomiczne i handlowe UE; bankowość i finanse; integracja walutowa i
Euro; współpraca ekonomiczna UE z państwami trzecimi i instytucjami
międzynarodowymi.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Studenci będą zobowiązani do zdania egzaminu pisemnego, składającego
się z pytań testowych oraz pytań otwartych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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EU Common Policies and Policy Making
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.13C0.5cd55926c6f61.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 40

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs zapewnia studentom podstawową wiedzę na temat zasad funkcjonowania oraz dynamiki procesów
tworzenia polityk wspólnotowych UE. Koncentruje się na podstawowych mechanizmach i wyzwaniach dla polityk
wspólnotowych UE w odniesieniu do ich funkcji regulacyjnych i redystrybucyjnych. Dostarcza studentom
podstawowych wskazówek analitycznych i narzędzi dla zrozumienia i oceny wpływu polityki UE na przyszłość Unii
i państw członkowskich

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
podstawową strukturę instytucjonalną UE, w tym
specyfikę funkcjonowania głównych instytucji unijnych
oraz ich rolę w kształtowaniu i zarządzaniu politykami
wspólnotowymi UE

EST_K1_W03 prezentacja, egzamin

W2
główne teorie, kategorie i zasady funkcjonowania
polityk publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem
procesów tworzenia polityk wspólnotowych
na poziomie UE

EST_K1_W01,
EST_K1_W02,
EST_K1_W03,
EST_K1_W05,
EST_K1_W10

prezentacja, egzamin

W3 zakres polityk wspólnych UE, ich rolę i wpływ
na procesy integracji europejskiej

EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W11

prezentacja, egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozróżnić, sklasyfikować i przeprowadzić analizę
funkcjonowania poszczególnych polityk
wspólnotowych UE w szerszym kontekście integracji
europejskiej

EST_K1_U02,
EST_K1_U05,
EST_K1_U10

prezentacja

U2
wyszukać, czytać ze zrozumieniem i przeprowadzić
krytyczną analizę tekstów naukowych i dokumentów
politycznych dotyczących zagadnień właściwych dla
polityk wspólnotowych UE

EST_K1_U01 prezentacja

U3
przygotować i wygłosić prezentację lub pracę pisemną
na temat kluczowych pojęć i zagadnień związanych
z politykami wspólnotowymi UE, bazując
na indywidualnej pracy lub pracy w grupie

EST_K1_U03,
EST_K1_U06,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy z zakresu
nauk o polityce i administracji oraz nauk o polityce
publicznej, uznając jej znaczenie w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych

EST_K1_K02, EST_K1_K03 prezentacja, egzamin

Bilans punktów ECTS

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

wykład 40

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 25

przygotowanie do zajęć 40

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

przygotowanie referatu 15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 15
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konsultacje 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Treść kursu obejmuje: wprowadzenie do architektury instytucjonalnej UE i
procesów podejmowania decyzji; przegląd głównych podmiotów polityki UE;
wprowadzenie do teorii polityki publicznej; przegląd procesów i funkcji polityki UE;
analiza rozwoju i funkcjonowania wybranych polityk wspólnotowych UE.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja, egzamin
Ocena końcowa zależy od: 1) uzyskania zaliczenia z modułów online 2)
pozytywnej oceny z prezentacji 3) pozytywnej oceny z egzaminu
końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa
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European States and their Political Systems
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.13C0.5cd559265b582.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 40

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
The main aim of the course is to present the key issues connected with the political systems of the European
states in the comparative perspective. Main socio-political divisions in Europe will be discussed as well as party
systems and their characteristics. Political systems of European countries would be analysed in the context of
division between the “old” EU member states and the Union’s members from Central and Eastern Europe (CEE).

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

A foundation knowledge of the terminology pertaining
to democratic and non-democratic forms of
government; knowledge of the development of
political systems in Europe and their current forms
(K_W10 ++)

EST_K1_W01,
EST_K1_W02 egzamin pisemny

W2
A coordinated, general scope of knowledge of the
contemporary history of international relations, and of
the contemporary political and social history of Europe
(K_W08 ++)

EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Ability to prepare and deliver an oral presentation
compiled on the basis of his/her own individual work
or the collective effort of a team (K_U06 ++)

EST_K1_U07,
EST_K1_U08 prezentacja

U2 A capacity for efficient individual work and teamwork,
performing a variety of duties in the group (K_K02++) EST_K1_U06 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 40

przygotowanie do zajęć 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie do egzaminu 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
155

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
The concept of the political system, Socio-political divisions in Europe, The
dynamics of political systems. Specifics of political systems in transition, Political
parties in Europe – east-west divide?, Europeanisation, Introduction to
Comparative Politics, System of: Gremany, France, UK, Poland, Bulagaria, Czechia

W1, W2, U1, U2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, prezentacja attendance, presentation
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Introducing the EU
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.13C0.5cd55926a4d20.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 40

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
The objective of the course is to provide students with introductory knowledge about the European Union, its
geography, political system, history, law, institutional architecture, policies, civic and societal issues, and recent
developments.

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

The student has general knowledge about the
institutional architecture of the European Union and
the characteristics of the various institutions, as well
as knowledge about their role in the decision-making
process of the EU.

EST_K1_W03 egzamin pisemny,
prezentacja

W2

The student has general knowledge about the
framework and functioning of common EU policies and
their influence on the role and positioning of the
European Union in the system of international
relations.

EST_K1_W03 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 The student can search, gather and interpret data and
information based on relevant sources. EST_K1_U01 prezentacja

U2 The student can prepare and present presentations
individually or in a group. EST_K1_U04 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Students are ready for a critical evaluation of facts
and opinions on the topics of their study. EST_K1_K02 egzamin pisemny,

prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 40

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań literaturowych 60

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Course overview. The area of the European Union.
2. The European Union as a polity
3. Policy- and decision-making in the EU
4. History of European integration: From Communities to Union
5. The European Council
6. The Council of the European Union
7. The European Commission
8. The European Parliament
9. EU law. The Court of Justice of the European Union.
10. The Court of Auditors. Other institutions.
11. The EU and its citizens
12. Customs union. Single market. Economic and Monetary Union.
13. Budget and finances
14. Agricultural policy
15. Cohesion policy
16. External security
17. Internal security
18. Eastern enlargement
19. and 20. Present problems of the EU and its future

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

wykład egzamin pisemny,
prezentacja

There are three conditions for passing the course: 1. Class participation
(prerequisite). Students are expected to participate in classes. Absence
at more than 10 classes results in a failure of the course that may be
made up by re-taking the course next year. One or two classes may be
missed without making them up. Students missing 3-10 classes will have
to make them up by writing a paper per each class missed. The papers,
whose topics will be assigned by the course tutor, will have to be at least
2,000 words each (including notes and bibliography). 2. Seminar
presentations (20 per cent of the final mark per presentation) Students
will choose topics of their presentations in consultation with the course
tutor. The presentation topics need to correspond to the session topics,
thus determining the date of presentation. Topics suggested for
presentation are listed under the seminar titles in the detailed version of
the syllabus of this course that is available from the CES office for the
students registered for the course. Students and the instructor may
suggest other topics during the course. The presentations should be
supported by PowerPoint or other slides. Single sheet summaries must
be handed out to fellow students and the course instructor prior to
presentation. The presentations and summaries must also be uploaded
to the Pegaz e-learning system. The presentation may be fully or partly
pre-written at home but should be presented, not read in class. The
maximum time allowed per presentation is usually 20-30 minutes,
depending on the schedule. The presentation must account for the facts
related to its topic and must include discussion questions. It has to
contain the list of the sources used. The assessment of a presentation
will concern: the coverage of facts, discussion questions, source list, use
of the time allowed, and the style. If a student misses his/her
presentation date, he/she must do a presentation on another topic at a
later time, subject to arrangement with the tutor. If a presentation is
marked negatively, another one should be done. 3. Written examination
– short answer questions about the issues covered in classes (remaining
percentage towards the final mark, depending on the number of
presentations by a student) There will be up to 7 exam questions
concerning the general issues covered in the classes, e.g.: “What are the
composition, structure, and functions of the European Parliament?”,
“Give the titles and years of signature of the major treaties establishing
the European Communities (before the Treaty of Maastricht of 1993)?”,
“Which of the EU institutions have presidents and what are those
presidents’ powers?”, “What is the CAP?” etc. Answers to each question
will be marked separately. In assessing the answers their content will be
evaluated, not the style or language. The final mark for the examination
will be the rounded mean of the component question marks. If the
examination is failed, a student has a right to a re-sit examination. The
re-sit exam may be convened no sooner than after a week after the
failed exam. Examination date: to be determined Note: In order to
receive a positive mark for the course, all its component marks must be
positive. A positive mark is awarded if more than 50 per cent of
requirements are fulfilled. In awarding marks the following scale is used:
per cent Mark 91-100 5 81-90 4.5 71-80 4 61-70 3.5 51-60 3 0-50 2 The
marks correspond to the following averages: average Mark 4.51-5 5
4.01-4.5 4.5 3.51-4 4 3.01-3.5 3.5 2.51-3 3 2.5 or less 2
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Modern European State Formation
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.13C0.5cd426783676e.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 40

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1 Przekazanie studentom wiedzy na temat kształtowania się nowoczesnych form państwowych w Europie
od początku epoki nowożytnej, po wiek XX.

G2 Discussion of the ideas concerning state formation, in particular in and trhough the writings of political
philosophers.

G3 Discussion of factors, which influence the changes of the form of power, of borders and peoples' reactions to
them.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student poznaje i rozumie teorie, ogólne podstawy,
metodologię i terminologię ogólną i szczegółową
z zakresu dziedzin historii, nauki o państwie prawa
i mechanizmach jego funkcjonowania w kontekście
historycznym. Student poznaje i rozumie zasady
funkcjonowania systemów i instytucji
charakterystycznych dla europejskich organizacji,
w tym w szczególności dla Unii Europejskiej oraz jej
państw członkowskich, jak i poszczególnych państw
kontynentu w kontekście historycznym. Student
poznaje i rozumie doktryny i ideologie determinujące
rozwój państw i społeczeństw w Europie, zarówno
w kontekście historycznym, politycznym i społecznym.

EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student poznaje metody analizy stosunków
panujących w systemach państwowych; umie
zastosować metodologię do oceny i badania
konkretnych ustrojów politycznych w różnych
kontekstach historycznych i geograficznych.

EST_K1_U02,
EST_K1_U09,
EST_K1_U10

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student zostaje przygotowany do aplikacji swojej
wiedzy w sposób etyczny, zgodny ze standardami
naukowymi i moralnymi, bez uprzedzeń.
Przygotowywany jest to dzielenia się umiejętnościami
z otoczeniem.

EST_K1_K02, EST_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 40

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie pracy semestralnej 110

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. The reason of state or the reason of citizens? Building of strong ‘national’ states in
Western Europe (France, England) in the 16th and 17th centuries. W1, U1, K1
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2. An isolated phenomenon. The political system in the Polish-Lithuanian
Commonwealth – Nobles’ Democracy. W1, U1, K1

3. The good Father-Monarch? Enlightened Absolutism in Europe. W1, U1, K1

4. The world turned upside down. The French Revolution – its impact on the
understanding of the functions of the state. W1, U1, K1

5. The first bureaucrat of modern Europe. Napoleon and his input into modern state
formation. W1, U1, K1

6.

9.Attempts to revitalize the Ancien Regime. The return of “normality” at the
Congress in Vienna.
Movements towards united national states in 19th century Europe. Risorgimento
in Italy – unification of Italian states. Unification of Germany – the role of economy
versus the role of politics. From a federation of states to a federal state.

W1, U1, K1

7.
The national question in 19th/20th century Europe I. National awakening in 19th
century in Central Europe. Changes in Austrian Empire after 1867. Forming of new
states in the Balkans in the 19th century. The national question in 19th/20th
century Europe II. Forming of National States after 1918.

W1, U1, K1

8.
Modern dictatorships. Totalitarian states in 20th century Europe. Soviet Union –
first socialist/communist state in the world. Fascism, Nazism and Stalinism in
Europe.

W1, U1, K1

9.
The welfare state of workers and peasants. The forming of Communist regimes in
Central Europe after World War II, 1944-48.
“Peoples’ Democracies” in CE in the years 1948-1989.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, prezentacja Wygłoszenie prezentacji Przedstawienie czterech esejów na
wybrane tematu w formule "Take-Home Exam"
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Academic Skills
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.140.5cd55923241c6.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 40

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapewnienie studentom odpowiednich narzędzi intelektualnych, które pomogą im lepiej wykonywać zadania
akademickie i poprawić umiejętności pisania, badań, prezentacji i krytycznego myślenia.

C2 Wspieranie studentów w rozwijaniu pewności siebie podczas komunikowania ich przemyśleń i wyników badań.

C3 Zachęcanie studentów do słuchania i zwracania uwagi na pracę rówieśników, strategie intelektualne i refleksje
akademickie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie metody wyszukiwania tekstów
na tematy związane z europeistyką. EST_K1_W07

raport, Udział w
ćwiczeniach grupowych i
zabieranie do domu

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi czytać, rozumieć i przeprowadzać
krytyczną analizę tekstów dotyczących przedmiotów
związanych ze europeistyką.

EST_K1_U01
raport, prezentacja,
Udział w ćwiczeniach
grupowych i zabieranie
do domu

U2

Student potrafi pisać proste eseje dotyczące
przedmiotu akademickiego przy użyciu stosownych
materiałów źródłowych i zasobów warsztatowych;
student potrafi napisać końcowy referat dyplomowy
zawierający odpowiednio sformułowane
i zweryfikowane hipotezy badawcze przy zachowaniu
zasad obiektywnych i uczciwych badań naukowych.

EST_K1_U08
raport, Udział w
ćwiczeniach grupowych i
zabieranie do domu

U3 Student potrafi formułować ciekawy i wartościowy
temat do badania związany z europeistyką. EST_K1_U02

raport, prezentacja,
Udział w ćwiczeniach
grupowych i zabieranie
do domu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy
i umiejętności oraz docenia potrzebę ciągłego
kształcenia i doskonalenia swoich umiejętności
zawodowych i osobistych; student potrafi zaplanować
swój dalszy rozwój.

EST_K1_K02
prezentacja, Udział w
ćwiczeniach grupowych i
zabieranie do domu

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 40

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Nawigacja w środowisku akademickim / Przegląd kursu

 
W1, U1, U2, U3, K1

2.
Zrozumienie narracji akademickich i naukowych

 
U1, U3

3.
Refleksja nad kwestiami społecznymi i problemami naukowymi

 
U1, U2, U3

4.
Wyszukiwanie źródeł i znajdowanie odpowiednich danych

 
W1, U2

5.
Efektywne czytanie

 
U1, U3

6.
Przedstawienie swoich pomysłów

 
U3, K1

7.
Korzystanie ze źródeł i raportowanie

 
U1, U3, K1

8.
Dopracowywanie dyskursu akademickiego i pisania

 
U3, K1

9.
Wspieranie argumentów za pomocą elementów wizualnych

 
K1

10.
Przedstawianie wnikliwych prezentacji

 
U2, K1

11.
Krytyczne przetwarzanie informacji

 
U1

12.
Konstruktywne recenzowanie

 
U1

13. Seminarium studenckie i okrągły stół K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
raport, prezentacja, Udział w
ćwiczeniach grupowych i zabieranie
do domu

Obecność jest obowiązkowa (uczniowie, którzy opuścili
więcej niż dwie lekcje, będą musieli spotkać się z
nauczycielem i uzupełnić brakujące zadania).
Nieobecność na więcej niż 50% zajęć spowoduje
niezaliczenie kursu.
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Introduction to Public International Law
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.140.5cd559230194b.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami międzynarodowego prawa
publicznego, wyjaśnienie jego charakterystycznych cech oraz przedstawienie jego roli i znaczenia w regulowaniu
stosunków międzynarodowych.

C2
Celem tego przedmiotu jest również przedstawienie głównych obszarów regulacji prawa międzynarodowego,
dotyczących m.in. stosunków dyplomatycznych i konsularnych, organizacji międzynarodowych, ochrony praw
człowieka, odpowiedzialności państw za akty międzynarodowo bezprawne, środków dyplomatycznych i sądowych
w rozwiązywaniu sporów oraz prowadzenia działań zbrojnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie instytucje i mechanizmy
prawne, które regulują stosunki międzynarodowe oraz
znaczenie prawa międzynarodowego publicznego
we wzajemnych stosunkach między podmiotami tego
prawa.

EST_K1_W02,
EST_K1_W10

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

Student zna i rozumie, czym są źródła prawa
międzynarodowego publicznego, jakie zachodzą
między nimi relacje i jakie obszary działalności państw
i organizacji międzynarodowych są przez te źródła
regulowane.

EST_K1_W02 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi przeprowadzić analizę sytuacji
faktycznej z zakresu stosunków międzynarodowych
pod kątem zastosowania do tej sytuacji właściwych
norm prawa międzynarodowego publicznego.

EST_K1_U01,
EST_K1_U05

egzamin pisemny,
prezentacja

U2
Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę
praktyki państw z perspektywy traktatowych
i zwyczajowych norm prawa międzynarodowego
publicznego.

EST_K1_U01,
EST_K1_U09 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do samodzielnej pracy nad
pogłębianiem wiedzy z zakresu prawa
międzynarodowego publicznego i do wykorzystywania
tej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów
prawnych dotyczących stosunków międzynarodowych.

EST_K1_K02 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 20

ćwiczenia 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 30

analiza orzecznictwa 5

analiza aktów normatywnych 5

przygotowanie do ćwiczeń 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 8
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rozwiązywanie kazusów 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Kluczowe pojęcia, rozwój i charakterystyka prawa międzynarodowego
publicznego.
2. Źródła prawa międzynarodowego (umowy międzynarodowe, prawo
zwyczajowe).
3. Implementacja prawa międzynarodowego w krajowych systemach prawnych.
4. Określenie podmiotu prawa międzynarodowego - pojęcie i klasyfikacja.
5. Państwa jako główne podmioty prawa międzynarodowego.
6. Podmiotowość prawna organizacji międzynarodowych.
7. Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych.
8. Inne podmioty prawa międzynarodowego.
9. Osoby fizyczne w prawie międzynarodowym. Ochrona praw człowieka.
10. Znaczenie i rola terytorium w prawie międzynarodowym.
11. Główne cechy prawa dyplomatycznego i konsularnego.
12. Odpowiedzialność międzynarodowa w prawie międzynarodowym.
13. Metody rozwiązywania sporów międzynarodowych.
14. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - zagadnienia ogólne.
15. Podstawowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa zbiorowego, zakazu
użycia siły i prawa konfliktów zbrojnych.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, projekcja filmów dokumentalnych

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzamin pisemny składa się z 20 pytań testowych (obejmujących
wszystkie omówione podczas zajęć zagadnienia) oraz z 5 krótkich pytań
opisowych dotyczących definicji, instytucji i konkretnych zagadnień z
zakresu prawa międzynarodowego publicznego.

ćwiczenia prezentacja
Student przygotowuje prezentację multimedialną dotyczącą wybranej
sprawy będącej przedmiotem postępowania przed wybranym trybunałem
lub sądem międzynarodowym i przedstawia stan faktyczny oraz
rozstrzygnięcie tej sprawy, wraz z własnym komentarzem na jej temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak



Sylabusy 102 / 150

Borders and Boundaries of Europe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.13C0.5cd55925b18ec.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The main aim of the course is to explore and discuss the borders and boundaries of Europe in the context of the
European integration, as well as relations between the institutionally integrating Europe and its Eastern
neighbours. During the seminars, we will analyze the origins of the divisions, mutual perceptions between East
and West and the role of this division in contemporary politics. The discussion will be based on the existing state
of the art literature but also on original current research carried out by the staff of the Institute of European
Studies, as well as on the group projects prepared and presented by the students.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Umiejętności – Student potrafi:



Sylabusy 103 / 150

U1
Students will gain knowledge of the European cultural
heritage and contemporary socio-political and cultural
affairs

EST_K1_U03 egzamin pisemny,
projekt

U2 Students gain knowledge about European history and
culture EST_K1_U10 egzamin pisemny,

projekt

U3 Students are able to conduct a critical analysis of texts
relating to subjects associated with European Studies

EST_K1_U02,
EST_K1_U09 projekt

U4 students are able to work in a team and perform
group project

EST_K1_U04,
EST_K1_U06 projekt

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie projektu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie do egzaminu 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

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.
The role of boundaries in constructing European identities and European borders,
Internal European boundaries and divisions in Europe, Historical roots of Eastern
Europe, Stereotypes and prejudices about Central and Eastern Europe,
Nationalism and multiethnic societies, Borders and Politics

U1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, projekt Group project presentation, Final exam



Sylabusy 104 / 150

Contemporary Cultures and Literatures of Central and Eastern Europe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.13C0.5cd5592549ba1.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 40

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest poznanie różnych form ekspresji kulturowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, które
ilustrują różnorodne procesy społeczne i kulturowe zachodzące w XX i XXI wieku.

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 miejsce i znaczenie nauk
społecznych i humanistycznych w systemie nauk.
Absolwent zna i rozumie metody analizy i interpretacji
wytworów kultury europejskiej, wybranych teorii
i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych właściwych dla kierunku studiów.

EST_K1_W01,
EST_K1_W06 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Absolwent potrafi wyszukiwać, selekcjonować,
identyfikować i poddawać krytycznej analizie źródła
oraz informacje pisane i elektroniczne związane
z dyscyplinami nauki właściwymi na kierunku studiów.
Absolwent potrafi pracować indywidualnie i w grupie
nad projektami związanymi z tematyką europejską,
wykazuje się umiejętnością planowania tejże pracy.
Absolwent potrafi wykrywać zależności między
poszczególnymi procesami społecznymi, kulturowymi,
politycznymi, historycznymi i ekonomicznymi
na obszarze Europy w perspektywie przeszłości
i współczesności.

EST_K1_U01,
EST_K1_U06,
EST_K1_U10

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do konieczności ochrony
dziedzictwa kulturowego, historycznego i społecznego
Europy związanego z jego różnorodnością. Absolwent
jest gotów do krytycznego podejścia do posiadanej
wiedzy, uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych.

EST_K1_K01, EST_K1_K02 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 40

przygotowanie projektu 40

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przeprowadzenie badań literaturowych 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie do zajęć 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem kursu jest poznanie różnych form ekspresji kulturowej w regionie Europy
Środkowej i Wschodniej, które ilustrują różnorodne procesy społeczne i kulturowe
zachodzące w XX i XXI wieku. Film, teatr i kultury literackie, jego różnorodne
gatunki i formy artystyczne służą jako sposób na przesłuchanie szybkiej zmiany
dwudziestego wieku i różnych okresów transformacji oraz krytycznej refleksji nad
przeszłością i teraźniejszością. Zawierają osobiste, subiektywne historie osób
radzących sobie z nową rzeczywistością, a jednocześnie ujawniają większe
narracje charakterystyczne dla społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej. Kurs
będzie podzielony na cztery części: pierwsza będzie teoretyczna, określająca
podstawowe pojęcia kultury, a także nakreślająca szerszy kontekst. Trzy pozostałe
części będą dotyczyć różnych form kultury - życia codziennego, kultury jedzenia i
picia, sztuk wizualnych i performatywnych oraz literatury. W ramach kursu
studenci zapoznają się z różnymi tekstami kultury, w tym filmem, fikcją literacką i
literaturą faktu z XX i XXI wieku w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wykłady
1. Podstawowe pojęcia kultury i wprowadzenie do kultur regionu Europy
Środkowej i Wschodniej.
2. Dziedzictwo Habsburskie. Awangarda.
3. Dwie wojny światowe, emigracja, dysydenci.
4. Późny komunizm i transformacja.
5. Niepokoje XXI wieku w kulturze Europy Środkowo-Wschodniej - neo-
tradycjonalizm.

3 moduły seminaryjne:
Kultury kulinarne Europy Środkowo-Wschodniej (Prof. Mach)
1. Różnorodne wpływy kulturowe w Europie odzwierciedlone w tradycjach
kulinarnych
2. Spory wokół produktów lokalnych.
3. Regionalizacja i globalizacja w przestrzeni kulinarnej.
4. Pojęcie kuchni narodowej i narodowej.
5. Granice konsumpcji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Teatr i film (Łucja Piekarska-Duraj)
1. Wprowadzenie - kim jesteśmy? Kim są Europejczycy z Europy Środkowej?
2. Nostalgia za zaginionym światem.
3. Lata wojny.
4. Kontrkultura.
5. Polska szkoła animacji.

Literatura (Agnieszka Sadecka)
1. Podróże literackie po Europie Środkowej.
2. (Nie)widoczni inni.
3. Polska szkoła reportażu.
4. Poeci krakowscy
5. Współczesna powieść feministyczna.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny Aktywność na zajęciach i zadania w trakcie semestru (40% oceny
końcowej) Projekty (60% oceny końcowej)
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.
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European Security
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.13C0.604f050f0314a.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 40

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przybliżenie studentom kluczowych pojęć, ram analitycznych związanych z polityką
bezpieczeństwa, realizowaną na poziomie europejskim i międzynarodowym. Kurs ma za zadanie dostarczyć
studentom wskazówek analitycznych i narzędzi do badania bezpieczeństwa w różnych kontekstach politycznych
oraz umożliwić im zrozumienie ii ocenę wpływu dyskursów i praktyk bezpieczeństwa na współczesne środowisko
społeczne i polityczne.

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

zna i rozumie wielowymiarowość bezpieczeństwa
europejskiego w ujęciu teorii integracji europejskiej,
stosunków międzynarodowych, nauk politycznych oraz
miejsce dyscypliny nauki o bezpieczeństwie
w kontekście studiów europejskich i nauk społecznych

EST_K1_W01,
EST_K1_W02 egzamin

W2
zna i rozumie główne perspektywy państw
europejskich oraz europejskich instytucji
miedzynarodowych na wyzwania związane
z bezpieczeństwem globalnym i regionalnym

EST_K1_W03,
EST_K1_W04,
EST_K1_W05

prezentacja, egzamin

W3
zna i rozumie metody pozyskiwania oraz interpretacji
danych w celu analizy zjawisk i procesów związanych
z bezpieczeństwem europejskim i międzynarodowym

EST_K1_W07 prezentacja, egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi czytać ze zrozumieniem i przeprowadzić
krytyczną analizę tekstów naukowych i dokumentów
programowych dotyczących zagadnień związanych
z bezpieczeństwem międzynarodowym i europejskim

EST_K1_U01,
EST_K1_U02 prezentacja

U2
potrafi przygotować i obronić ustną wypowiedź
na temat kluczowych pojęć i zagadnień związanych
z bezpieczeństwem międzynarodowym i europejskim
na podstawie pracy indywidualnej lub pracy w grupie

EST_K1_U04 prezentacja

U3

potrafi przeprowadzić analizę zjawisk i procesów
społeczno-politycznych oraz oraz wskazać
na zależności między nimi wykorzystując ramy
teoretyczne analityczne właściwe dla studiów nad
bezpieczeństwem, uwzględniając dynamikę
międzynarodowego i europejska środowiska
bezpieczeństwa

EST_K1_U03,
EST_K1_U10 prezentacja, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do wykorzystania krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy z zakresu studiów nad
bezpieczeństwem i nauk o polityce, uznając jej
znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

EST_K1_K02, EST_K1_K03 prezentacja, egzamin

Bilans punktów ECTS

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

wykład 40

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do zajęć 40

poznanie terminologii obcojęzycznej 10
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

e-wykład 10

konsultacje 5

analiza i przygotowanie danych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
157

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treść kursu obejmuje: przegląd głównych instytucji europejskich zajmujących się
bezpieczeństwem zbiorowym; analizę głównych strategii bezpieczeństwa
kolektywnego, funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa europejskiego; rolę
Unii Europejskiej w systemie bezpieczeństwa europejskiego i międzynarodowego;
perspektywę UE na główne wyzwania dla bezpieczeństwa; perspektywę
wybranych państw europejskich na główne wyzwania dla bezpieczeństwa.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja, egzamin

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać: 1) zaliczenie z wszystkich
obowiązkowych modułów online 2) pozytywną ocenę z prezentacji 3)
pozytywną ocenę z egzaminu końcowego Studenci mają obowiązek
zapoznać się z obowiązkowymi tekstami przed rozpoczęciem każdych
zajęć. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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History, Memory and the Making of Modern Europe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMEST00S.180.5cd42cb54c19c.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem tego seminarium jest zapoznanie studentów z szerokim spektrum spostrzeżeń na temat najważniejszych
wydarzeń politycznych i społecznych we współczesnej historii Europy w duchu paradygmatu historii idei.
Dokładniej rzecz biorąc, omówimy aktualne interpretacje głównych narracji we współczesnej historii Europy, takie
jak: obsesja porządku, wytyczanie granic tożsamości cywilizacyjnej i utopia pokoju.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna i stosuje teorie stosunków międzynarodowych EST_K1_W05 esej
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W2 Ma dobrą znajomość historii stosunków
międzynarodowych EST_K1_W02 esej

W3 Rozumie charakterystyczne cechy systemu
międzynarodowego i jego funkcjonowanie EST_K1_W03 esej

W4 ma ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych EST_K1_W05 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi poprawnie posługiwać się terminologią
stosunków międzynarodowych EST_K1_U05 prezentacja

U2 Rozumie istotę głównych procesów stosunków
międzynarodowych EST_K1_U10 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Potrafi śledzić bieżące wydarzenia w dziedzinie
stosunków międzynarodowych i omawiać je
na zajęciach

EST_K1_K02 prezentacja

K2

Potrafi przygotować i zaprezentować na zajęciach,
indywidualnie lub z innymi studentami, prezentację
wybranego zagadnienia stosunków
międzynarodowych lub związaną z relacjami
międzynarodowymi

EST_K1_K02 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie eseju 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie referatu 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.

Konstruowanie sensu współczesnej historii europejskiej jako obsesji porządku,
wytyczania granic tożsamości i utopii pokoju.
Westfalia i narodziny nowoczesnej Europy: suwerenność narodowa jako
konstytutywna idea nowoczesnego systemu europejskiego państwa
Dziedzictwo Kongresu Wiedeńskiego i koncert mocarstw jako fundament
nowoczesnego ładu europejskiego
Dziedzictwo Woodrowa Wilsona: dylematy prawa do samostanowienia we
współczesnej historii Europy
Ideokracje we współczesnej historii Europy: bolszewizm i narodowy socjalizm z
perspektywy XXI wieku
Zbrodnia Holokaustu i ludobójstwo we współczesnej historii Europy:
wykorzystywanie i nadużywanie pamięci o Holokauście i moc analogicznego
rozumowania we współczesnej polityce europejskiej
Trzydzieści lat później. Annus mirabilis lub utracona nadzieja?
Antropologia współczesnego świata
Innowacja symboliki europejskiej - flaga Europy
Inowacja symboliki europejskiej - hymn Europy
Pamięć, tradycja, dziedzictwo i lieux de mémoire
Innowacja dziedzictwa europejskiego (studium przypadku 1)
Innowacja dziedzictwa europejskiego (studium przypadku 2)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej, prezentacja class essay and oral presentation

Wymagania wstępne i dodatkowe
rudymentarna wiedza na temat kluczowych wydarzeń i procesów politycznej historii nowożytnej Europy od Traktatu
Westfalskiego po upadek muru berlińskiego
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Human Rights Law in the European Context
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.13C0.5cd55924b460c.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

The course has an introductory, yet comprehensive character. It aims to provide students with basic knowledge
on the concept of human rights and their protection in Europe at various levels of legal order: international,
regional and domestic. Special attention will be paid to relations and interactions between human rights and
European law, both in terms of legitimacy of human rights discourses and transformations of their protection
systems.

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
K_W04 Knows the economic, social, political, legal,
philosophical and cultural aspects of globalization and
development

EST_K1_W04,
EST_K1_W05,
EST_K1_W08

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
K_U03 Uses knowledge to analyse social, political,
economic, legal, and cultural aspects of contemporary
globalization and development processes.

EST_K1_U04,
EST_K1_U05

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 K_K01 Able to evaluate information and content
relating to globalization and development. EST_K1_K01, EST_K1_K03 brak zaliczenia, egzamin

pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 20

przygotowanie do ćwiczeń 60

przygotowanie do egzaminu 80

ćwiczenia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. The concept of human rights (origins and philosophical justification). W1, U1, K1

2. Overview of categories of human rights and basic documents. W1, U1, K1

3. The system of human rights protection in Europe. W1, U1, K1

4. ECHR: Basics. W1, U1, K1

5. ECHR: Protection system. W1, U1, K1

6. ECHR: Rights and freedoms. W1, U1, K1

7. Human rights protection in the EU. W1, U1, K1

8. Human rights protection in domestic legal systems (comparative analysis). W1, U1, K1

9. EU’s accession to the ECHR. Human rights law in Europe and legal pluralism. W1, U1, K1

10. Human rights in the era of globalisation and populism: challenges, legitimacy and
effectiveness. W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny
In order to complete the course, students will need to pass a final
written exam which will have two parts: multiple choice test and
case analysis.

ćwiczenia brak zaliczenia Students need to participate actively in classes and read the
recommended readings.
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Introduction to Foreign Policy and Diplomacy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.13C0.5cd5592603897.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Głównym celem kursu jest zaznajomienie studentów z tematyką dotyczącą polityki zagranicznej i dyplomacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Podstawowa wiedza na temat statusu polityki
zagranicznej i dyplomacji w dziedzinie nauk
politycznych i jej powiązań z innymi dyscyplinami
w zakresie przedmiotowej i metodologicznej.

EST_K1_W02 prezentacja, egzamin
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W2
Znajomość podstawowych teorii polityki zagranicznej
i dyplomacji oraz dobrze uporządkowana wiedza o jej
aktorach, rozwoju i procesach.

EST_K1_W02 esej, prezentacja,
egzamin

W3 Podstawowa znajomość terminologii dotyczącej
polityki zagranicznej i dyplomacji. EST_K1_W02 esej, prezentacja,

egzamin

W4
Znajomość podstaw i zakresu polityki zagranicznej UE
oraz jej wpływu na rolę i status UE w systemie
stosunków międzynarodowych

EST_K1_W03 prezentacja, egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wskazać procesy społeczno-polityczne
istotne dla zrozumienia polityki zagranicznej
i dyplomacji

EST_K1_U01 esej, prezentacja,
egzamin

U2
Student potrafi przeanalizować studium przypadku
z obszaru polityki zagranicznej i dyplomacji, wskazać
głównych aktorów, mechanizmy, skutki

EST_K1_U03,
EST_K1_U06

esej, prezentacja,
egzamin

U3
Student potrafi zidentyfikować i zastosować strategie
komunikacyjne charakterystyczne dla dyplomacji
współczesnej

EST_K1_U06,
EST_K1_U09 prezentacja, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do tworzenia rekomendacji
politycznych w polityce zagranicznej i dyplomacji
na podstawie uzyskanej wiedzy i przeanalizowanych
studiach przypadku

EST_K1_K02, EST_K1_K03 projekt

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie eseju 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

konwersatorium 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
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami,
podejściami i metodami stosowanymi w dziedzinie polityki zagranicznej i
dyplomacji. Kurs obejmie sesje dotyczące analizy polityki zagranicznej - aktorów,
procesów i dziedzin, w których prowadzona jest polityka zagraniczna, historii
dyplomacji, nowoczesnej dyplomacji jako narzędzia polityki zagranicznej,
dyplomacji kulturalnej, komunikacji dyplomatycznej oraz serii studiów przypadku
w polityce zagranicznej .

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt, prezentacja,
egzamin

Udział w zajęciach (warunek wstępny) 1. Od studentów oczekuje się
aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Obecność jest obowiązkowa.
Brak obecności na więcej niż 50% zajęć spowoduje niezaliczenie
kursu. 2. Studenci, mający więcej niż 2 nieobecności, będą musieli
je uzupełnić poprzez zadanie pisemne przypisane przez
prowadzącego (2000 słów, w tym przypisy i bibliografia). 3.
Studenci powinni czytać materiały przypisane do każdej sesji.
Podczas semestru prowadzący może zdecydować się na
przeprowadzenie krótkiego testu / quizu w celu sprawdzenia
znajomości materiałów. Na ocenę końcową składają się prezentacje
studentów i praca pisemna

konwersatorium esej, prezentacja Prezentacja i praca pisemna opierają się wybrane przez studenta
case study

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na przynajmniej 50% zajęć jest niezbędna do zaliczenia kursu
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Key Concepts in Contemporary Security Studies
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.13C0.5cd55925052f3.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 40

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przybliżenie studentom kluczowych paradygmatów teoretycznych wykorzystywanych
w badaniach nad bezpieczeństwem. Kurs ma na celu dostarczyć studentom wskazówek analitycznych i narzędzi
do badania bezpieczeństwa w różnych kontekstach politycznych, umożliwić im głębsze zrozumienie i ocenę
wpływu dyskursów i praktyk bezpieczeństwa na współczesne społeczeństwa w wymiarze społecznym jak
i politycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 121 / 150

W1
zna i rozumie wielowymiarowość i złożoność
zagadnienia bezpieczeństwa w ujęciu tradycyjnym jak
i krytycznym oraz miejsce dyscypliny nauki
o bezpieczeństwie w systemie nauk społecznych

EST_K1_W01,
EST_K1_W02 prezentacja, egzamin

W2
zna i rozumie podstawowe teorie i koncepcje związane
z implementacją polityk bezpieczeństwem
na poziomie międzynarodowym, regionalnym,
wewnętrznym, jak i lokalnym

EST_K1_W02,
EST_K1_W04,
EST_K1_W06,
EST_K1_W10,
EST_K1_W11

prezentacja, egzamin

W3
zna i rozumie podstawowe mechanizmy regulujące
funkcjonowanie instytucji politycznych i społecznych
w kontekście szeroko rozumianych systemów
bezpieczeństwa

EST_K1_W05,
EST_K1_W11 prezentacja, egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi czytać ze zrozumieniem i przeprowadzić
krytyczną analizę tekstów naukowych i dokumentów
ramowych dotyczących zagadnień związanych
z badaniami bezpieczeństwa

EST_K1_U01 prezentacja, egzamin

U2
potrafi przygotować i wygłosić ustną prezentację
na temat kluczowych pojęć i zagadnień związanych
z badaniami nad bezpieczeństwem na podstawie
indywidualnej pracy lub pracy w grupie

EST_K1_U04,
EST_K1_U06,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09

prezentacja

U3

potrafi przeprowadzić analizę zjawisk i procesów
społeczno-politycznych oraz oraz wskazać
na zależności między nimi wykorzystując ramy
teoretyczne analityczne właściwe dla studiów nad
bezpieczeństwem

EST_K1_U03,
EST_K1_U10 prezentacja, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do wykorzystania krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy z zakresu studiów nad
bezpieczeństwem i nauk o polityce, uznając jej
znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

EST_K1_K02 prezentacja, egzamin

Bilans punktów ECTS

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

wykład 40

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do zajęć 40

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10
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przygotowanie referatu 10

analiza dokumentów programowych 10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
167

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem kursu jest przybliżenie studentom kluczowych paradygmatów
teoretycznych wykorzystywanych w badaniach nad bezpieczeństwem. Kurs ma na
celu dostarczyć studentom wskazówek analitycznych i narzędzi do badania
bezpieczeństwa w różnych kontekstach politycznych, umożliwić im głębsze
zrozumienie i ocenę wpływu dyskursów i praktyk bezpieczeństwa na współczesne
społeczeństwa w wymiarze społecznym jak i politycznym.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład prezentacja, egzamin

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać: 1) zaliczenie z modułów online
2) pozytywną ocenę z prezentacji 3) pozytywną ocenę z egzaminu
końcowego Studenci mają obowiązek zapoznać się z obowiązkowymi
tekstami przed rozpoczęciem każdych zajęć. Obecność na zajęciach
jest obowiązkowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Polish Language and Culture
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMEST00S.13C0.5cd5592f73b25.21

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zaznajomienie studentów z kulturą polską i normami społecznymi kraju.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Studenci zyskują wiedzę na temat polskiej tradycji,
kultury i sztuki. EST_K1_W09 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Student posiada umiejętność wyrażania opinii
na temat kultury i sztuki, obejrzanego spektaklu
teatralnego, filmu, wystawy.

EST_K1_U10 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student potrafi funkcjonować w normach kulturowych
naszego kraju. Zwiększa się jego wiedza na temat
literatury, kultury i sztuki w Polsce.

EST_K1_K01 prezentacja

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

analiza źródeł historycznych 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 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. Barszcz z uszkami i pierogi ruskie. Polska kuchnia i jej smaki.
2. Szlakiem bohemy krakowskiej XIX i XX wieku. Kawiarnia Jama Michalika.
3. Katedra Wawelska - Polska historia królów , świętych i bohaterów.
4. Polskie zwyczaje wielkanocne. Wizyta w muzeum etnograficznym./lub
prezentacja on-line/
5. Legendy Krakowskie. Projekcja filmów - próby pisarskie. 
6. OO. Karmelici na piasku. nieznane skarby - wizyta w muzeum./ Znani twórcy
wspólczesnej kultury np. Tomasz Bagński/
7. Muzyka pop za żelazną kurtyną ( polska muzyka rockowa lat 70, 80, 90 )
8. Czy już to widziałeś? Piękno malarstwa polskiego XIX wieku.
9. Collegium maius - najstarszy uniwersytet w Polsce i jego historie.
10. Całuję rączki - polski savoir vivre.
11. Biogram po polsku. Redagowanie i zapis dat w języku polskim.
12. Nie tylko dla dzieci. Komiks polski od lat 30 do dziś. Wycieczka.
13. Polscy nobliści: Miłosz i Szymborska, Tokarczuk.
14. Spektakl teatralny uzależniony od repertuaru teatru KTO lub w przypadku
nauki zdalnej  alternatywny temat związany z polską kulturą.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja udział w zajęciach (obecność) quizy, aktywność na zajęciach , zadania
domowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dedykowany studentom posługującym się językiem polskim na poziomie A1/A2 zainteresowanym poszerzeniem wiedzy
z zakresu kultury i języka polskiego.



Sylabusy 126 / 150

Politics and Society in the Balkans
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.13C0.5cd559262ce5e.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The main aim of the course is to analyse contemporary Balkan politics and society. During the course major
aspects of the contemporary political and social developments in South-Eastern Europe will be discussed,
including current political landscape, main political and social challenges as well as relations in the region and
between the Balkan states, European Union and the wider world. The course will cover case studies of the
Western Balkan countries: Croatia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Bosnia, Albania and Macedonia, as well as
Bulgaria. This is a crash course, that could be a prerequisite for those who wish to study the region in more
details or in comparative perspective.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 The student will get the knowledge about the Balkan
countries and their sociopolitical systems EST_K1_W05 egzamin pisemny,

prezentacja

W2
Understands how the process of European
Enlargement functions regarding the Western Balkan
states

EST_K1_W03 egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 The student is able to critically read the assigned texts
and prepare a presentation

EST_K1_U04,
EST_K1_U08 prezentacja

U2
The student is able to organise work in a group and
outside the classroom and present the outcome in the
form of multimedia presentation

EST_K1_U06 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

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. History of Balkans, Case studies: Croatia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Bosnia,
Albania, Macedonia, Bulgaria W1, W2, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, prezentacja attendance mandatory, presentation
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Practical Aspects of Polish Language and Culture
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMEST00S.13C0.6053f0b4ec0a0.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 poszerzanie wiedzy z zakresu polskiej kultury (dokonania ludzi, elementy historii Polski)

C2 zaznajomienie się z sylwetkami polskich malarzy, poetów, dramaturgów, reżyserów

C3 poszerzanie informacji na temat współczesnych wydarzeń kulturalnych z zakresu filmu, teatru, sztuki

C4 powiązanie nabytej wiedzy o kulturze polskiej z ważnymi zabytkami i obiektami muzealnymi w Krakowie

C5 uświadomienie słuchaczom podstawowych zjawisk kulturalnych i społecznych we współczesnej Polsce

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji



Sylabusy 130 / 150

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
ma podstawową wiedzę o współczesnej kulturze
i literaturze polskiej, w tym także na temat zjawisk
związanych z wielokulturowością

EST_K1_W05,
EST_K1_W06 esej, prezentacja

W2

student zna zasady podsystemów języka polskiego
i potrafi wykorzystać je w dyskusjach dotyczących
kultury polskiej ze szczególnym ukierunkowaniem
na kino, malarstwo polskie, literaturę polską
i elementy współczesnej historii Polski

EST_K1_W05,
EST_K1_W06,
EST_K1_W07

esej, prezentacja

W3
wybrane fakty związane ze współczesną historią
Polski, jej kulturą i sztuką oraz społeczeństwem
polskim i potrafi dostrzegać zależności pomiędzy nimi;

EST_K1_W05 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zredagować pisemnie recenzję, opis obrazu, tekst
argumentacyjny na różne tematy EST_K1_U01 esej

U2

tworzyć indywidualne bądź realizowane w grupie
wypowiedzi ustne i pisemne na tematy poruszane
w czasie zajęć, dostosowując do ich charakteru
odpowiednie środki stylistyczne i sposoby organizacji
tekstu.

EST_K1_U01 esej, prezentacja

U3
zrozumieć artykuły i opracowania związane
ze współczesnymi problemami, w których autorzy
przedstawiają określone stanowiska i wyrażają
określone poglądy

EST_K1_U01 esej, prezentacja

U4

potrafi przedstawić swoją opinię na dany temat, brać
udział w różnego rodzaju dyskusjach prowadzonych
w języku polskim i związanych z językiem, kulturą,
sztuką i historią Polski, umiejętnie dobierając
argumenty, prezentując własne stanowisko, zadając
pytania

EST_K1_U01 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zna zakres swojej wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę stałego ich rozwijania i wie, jak to robić EST_K1_K03 esej, prezentacja

K2
samodzielnie organizuje swoją pracę i ustala
obowiązki, potrafi krytycznie ocenić stopień jej
zaawansowania i jakość wykonania

EST_K1_K02 esej, prezentacja

K3
ma świadomość znaczenia wspólnotowego dziedzictwa
kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych
zjawisk społecznych, komunikacyjnych i kulturalnych

EST_K1_K02 esej, prezentacja

K4
podejmowania działań, których celem jest promocja
Polski, jej kultury i osiągnięć oraz języka polskiego
w środowisku międzykulturowym;

EST_K1_K03 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30
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przygotowanie eseju 10

Przygotowanie prac pisemnych 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

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. Współczesny kalendarz polski (święta, uroczystości i obyczaje). W1, W3, U2, U4, K1, K2,
K3, K4

2.
Folklor polski. Regiony etnograficzne, kultura, stroje, dialekty. Połączone z
wyjściem do Muzeum Etnograficznego i wystawą Szopek Krakowskich, może też z
Muzeum w Bronowicach

W1, W2, U2, U4, K1, K2,
K3

3. Kultura i historia PRL-u. Artyści o codzienności PRL. Polska Rzeczpospolita Ludowa W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

4.
Kino i film. Słownictwo. Co warto zobaczyć – klasyczne i współczesne kino polskie.
(Krzysztof Kieślowski / Wojciech Smarzowski/ Komasa ) Rozmowa o filmie Kler w
reż. Wojciecha Smarzowskiego

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

5. Ida. Rozmowa o filmie. Recenzja filmu. (relacje polsko - żydowskie/komunizm) W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

6. Literacki Kraków. Sławomir Mrożek, Czesław Miłosz i Wisława
Szymborska.Biografie i twórczość.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

7. Spacer (wirtualny) po Krakowie Stanisława Wyspiańskiego. (pisarz, poeta, malarz,
scenograf, architekt)

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

8. Sztuka polska od średniowiecza do współczesności( Zdzisław Beksiński) . Opis
obrazu. Muzea w Krakowie.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

9. Malarstwo historyczne XIX wieku - Jan Matejko. W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

10. Czego można nauczyć się od Daniela z filmu "Boże ciało"? Charakterystyka
postaci.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

11. Modernizm w Krakowie. Witraże Wyspiańskiego i Mehoffera. W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

12. Poezja śpiewana w "Piwnicy pod Baranami". Piotr Skrzynecki - dlaczego jest
postacią ważną w mieście?

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

13. Malarstwo współczesne - od Wróblewskiego po Fangora .Jak zmienia się historia
Polski?

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

14. "Słoń" Sławomira Mrożka - co mówi o czasach PRL-u? W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3
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15. Czy Stanisław Lem pisał dla dzieci? Czym są "Bajki robotów"? W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

16. Andrzej Wajda – kadry z Krakowa w jego filmach. Co to jest "Manghha"? W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i wykonywanie zadań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dla studentów ze znajomością języka polskiego na poziomie B1 i wyżej
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Socio-Cultural Trajectories of Central and Eastern Europe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.13C0.5cd55925d3697.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 40

Liczba
punktów ECTS
6.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawową terminologię stosowaną w badaniach
z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza w odniesieniu
do socjologii, antropologii społecznej i kulturowej oraz
europeistyki

EST_K1_W01,
EST_K1_W02

egzamin pisemny,
prezentacja

W2
główne teorie i współczesne trendy w antropologii,
socjologii i filozofii kształtowane zwłaszcza
w odniesieniu do historycznego i kulturowego
dziedzictwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej

EST_K1_W01,
EST_K1_W06,
EST_K1_W09,
EST_K1_W10

egzamin pisemny,
prezentacja
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W3
europejskie dziedzictwo kulturowe i współczesne
kierunki rozwoju kultury i społeczeństwa w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej, a także działalność
głównych instytucji zajmujących się sprawami kultury

EST_K1_W05,
EST_K1_W09,
EST_K1_W10

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
czytać ze zrozumieniem i przeprowadzić krytyczną
analizę tekstów naukowych z takich dyscyplin jak
socjologia, antropologia społeczna i kulturowa,
europeistyka

EST_K1_U01 egzamin pisemny,
prezentacja

U2

przygotować i wygłosić ustną prezentację na temat
kluczowych pojęć i zagadnień związanych relacjami
społecznymi i kulturowymi z regionie Europy
Środkowej i Wschodniej na podstawie pracy
indywidualnej lub pracy w grupie

EST_K1_U04,
EST_K1_U06,
EST_K1_U08

prezentacja

U3
analizować procesy społeczne występujące
we współczesnych społeczeństwach krajów Europy
Środkowej i Wschodniej, biorąc pod uwagę naturę
i specyfikę kultury społeczno-polityczną tego regionu

EST_K1_U03,
EST_K1_U10

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy z zakresu
socjologii, antropologii społecznej i kulturowej oraz
europeistyki, uznając jej znaczenie w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych

EST_K1_K02, EST_K1_K03 egzamin pisemny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 40

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie referatu 15

przygotowanie do egzaminu 40

poznanie terminologii obcojęzycznej 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do zajęć 40

konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
172

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs wprowadza studentów w specyfikę procesów i wydarzeń społeczno-
politycznych i kulturowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Służy także
krytycznej (ponownej) ocenie kategorii Zachodu i Wschodu w kontekście studiów
europejskich. Treść kursu obejmuje: część 1, która służy jako moduł
wprowadzający, zapoznając studentów z przemianami społecznymi i kulturowymi
w regionie w czasach socjalizmu; część 2 omawia procesy transformacji i ich
wpływ na kraje regionu; część 3 skupia się na aktualnych wzorcach zmian
społeczno-kulturowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, prezentacja
Studenci będą zobowiązani do wygłoszenia prezentacji oraz
zdania egzaminu pisemnego, składającego się z pytań
testowych oraz otwartych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Socio-Political Dimensions of International Migration
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.13C0.5cd559258f588.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course aims to provide students with knowledge and understanding of contemporary international migration
flows, their causes and consequences, types and trajectories. Students will be introduced to general theories of
migration (sociological and economic), and a outline of the history of migratory flows from the European
perspective. The theoretical background will then be applied to the analysis of contemporary migration flows,
with focus on sociological aspects (individual motivations, reconstruction of identities, social cohesion,
inequalities and order), as well as broader political implications (immigration and integration policies,
management of diversity).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie ogólne teorie migracji, ogólne
podstawy teoretyczne badań migracyjnych,
poszczególne metodologię badań migracyjnych
wywodzące się z różnych dyscyplin (np socjologia,
psychologia społeczna, antropologia, politologia),
terminologię ogólną i szczegółową w ramach badań
nad migracjami.

EST_K1_W02 egzamin pisemny

W2
Student zna i rozumie interdyscyplinarność nauk nad
migracjami oraz ich powiązań, w szczególności
pomiędzy naukami politycznymi, prawem, historią
i socjologią, z uwzględnieniem ekonomii.

EST_K1_W10 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi analizować procesy migracyjne oraz
ich wpływy, zarówno na poziomie polityk
poszczególnych państw UE oraz na poziomie UE, jak
i procesy społeczne wynikające z  nasilenia globalnych
ruchów migracyjnych.

EST_K1_U03 egzamin pisemny, raport,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy na temat procesów
migracyjnych, oparte na statystykach, analizę polityk
krajowych i Unijnych, oraz poznawczą wiedzę
na temat zmian społecznych w poszczególnych
społeczeństwach Europy.

EST_K1_K02 raport, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie raportu 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

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.
-wprowadzenie do studiów nad migracjami, interdyscyplinarność, metody badań
-krótka historia przepływów migracyjnych (Europejskie przepływy w XIX wieku -
migracje do miast; migracje transkontynentalne; migracje w XX wieku;
różnorodność migracji w XXI wieku)

W1, W2

2. - wprowadzenie do teorii migracji (ekonomiczne, socjologiczne), aplikacje teorii do
rzeczywistości, analiza przypadku W1, U1

3. - zagadnienia na poziomie mikro - sieci społeczne, kapitał społeczny,
podmiotowość, przemiany tożsamości, liminialność W1, U1

4.
- zagadnienia socjologiczne, politologiczne: obywatelstwo, prawa, polityki
migracyjne oraz integracyjne, dyrektywy UE, standardy międzynarodowe, rola
międzynarodowych instytucji oraz NGOs.

U1, K1

5. - zagadnienia na poziomie makro - kultury migracji, nierówności społeczne,
globalny system kapitalistyczny, środowisko, zmiany klimatyczne U1, K1

6.
- współczesne zagadnienia związane z migracjami: mobilność jako nowa
normalność, zarządzanie migracjami, państwo opiekuńcze, trans-narodowość,
różnorodność, populizm, uprzedzenia.

U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, raport,
zaliczenie

Raport (40% oceny): studenci mają napisać raport z analizy
przypadku zjawiska migracyjnego (około 2500 słów) Egzamin
pisemny (40% oceny): studenci piszą egzamin końcowy. Praca
na zajęciach, zaliczenia pracy grupowej/domowej (20% oceny):
student ma być obecny na zajęciach i się do nich przygotować,
brać udział w dyskusjach, pracować w zespole.

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma
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Western European Politics and Transatlantic Relations since 1945
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.13C0.5cd55925272ad.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 40

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
By the end of the course students should have a detailed knowledge of the main issues and events in relation to
Western European political history since 1945. Students should be able to use this information analytically when
addressing questions in the written exam.

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 miejsce i znaczenie nauk
społecznych i humanistycznych w systemie nauk
w kontekście historii Europy od 1945 roku.

EST_K1_W01 egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Absolwent potrafi pracować indywidualnie i w grupie
nad projektami związanymi z tematyką europejską,
wykazuje się umiejętnością planowania tejże pracy

EST_K1_U06 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Absolwent jest gotów do krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

EST_K1_K02 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 40

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 34

przygotowanie referatu 40

przygotowanie do ćwiczeń 34

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Consequences of the Second World War for Europe; 2. Introduction: Western
Europe and Transatlantic Relations since 1945; 3. The rebuilding of democracy in
Western Europe; 4. Planning for the postwar world; 5. The Rise of the Atlantic
Alliance; 6. Empire by Invitation I – the US and Western Europe, 1945-53; 7.
Transatlantic Relations and Decolonization; 8. Empire by Invitation II - the US and
Western Europe, 1953-68; 9. The European Economic Miracle; 10. Britain – the
Reluctant European; 11. Detente and Ostpolitik in Europe; 12. Germany Divisible;
13. Western Europe and the New Cold War; 14. France – Europe's defender
against Anglo-Saxon dominance?; 15. The end of Yalta Europe; 16. The
disintegration of Yalta Europe; 17. Economic superpower but military pigmy?
Western Europe in the 1990s; 18. NATO since 1991? An Alliance without an
Enemy?; 19. Western European security after 9/11?; 20. Paradise vs. Power?
Transatlantic Relations since 9/11

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, esej, prezentacja Prezentacja klasy (10%), prezentacja (20%), egzamin
(70%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie jest wymagana wcześniejsza wiedza; obecność jest obowiązkowa
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Methodology
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.180.5cd559241d0a5.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 The central goal of this course is to prepare students to design and conduct quantitative and qualitative research
by giving them both theoretical and practical knowledge.

C2 Another goal is to teach students a comprehensive and coherent approach to theoretical and methodological
knowledge in social sciences.

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 etapy projektowania badań naukowych. EST_K1_W01,
EST_K1_W02 zaliczenie, egzamin

W2 Student zna podstawowe metody i techniki badań
społecznych

EST_K1_W02,
EST_K1_W06 zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi stosować metody badań naukowych. EST_K1_U01,
EST_K1_U02 zaliczenie, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do krytycznego myślenia, pracy
zespołowej i ponoszenia odpowiedzialności
za powierzone zadania.

EST_K1_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

seminarium 30

przygotowanie do zajęć 25

rozwiązywanie zadań problemowych 10

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie projektu 25

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. Główne podejścia metodologiczne w naukach społecznych W1

2. Cechy projektu badań W1

3. Podstawowe strategie badań i paradygmaty w naukach społecznych W1, W2

4. Teoria ugruntowana: cechy i możliwości stosowania  W1, W2, U1

5. Analiza danych tekstowych: kodowanie, kategorie i rola notatek W1, W2, U1

6. Jakościowa analiza treści: cechy i procedury W1, W2, U1

7. Podejście etnograficzne: wywiady i obserwacja W1, W2, U1

8. Krytyczna analiza dyskursu: cechy i procedura  W1, W2, U1
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9. Analiza narracyjna: cechy i procedury W1, W2, U1

10. Podejście ilościowe: standaryzacja badań W1, W2, U1

11. Badania sondażowe: cechy i procedury W1, W2, U1

12. Ilościowa analiza zawartości - kwestionariusz i klucze kategoryzacyjne W1, W2, U1

13. Badania postaw i opinii - skale i techniki projekcyjne W1, W2, U1

14. Analiza danych: SPSS i MAXQDA W2, U1

15. Wymiar etyczny badań: badania z udziałem innych osób oraz danych osobowych U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, metoda projektów, analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie, egzamin Egzamin. Projekt grupowy. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak 
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Thesis Seminar
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.1100.604fbd840ddcd.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 20

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1 The seminar is devoted to instilling basic methodological knowledge and the ability to determine research
problems in a correct academic setting.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
rozumie kluczowe teoretyczne i metodologiczne
podejścia powszechnie stosowane w badaniach
europeistycznych

EST_K1_W07,
EST_K1_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne
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W2 rozumie zasady etyki akademickiej i podstawowe
zasady ochrony własności intelektualnej EST_K1_W08 zaliczenie pisemne,

zaliczenie ustne

W3 zna naukowy warsztat pisarski i rozumie style i zasady
sporządzania przypisów naukowych EST_K1_W02 zaliczenie pisemne,

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
syntetyzować i prezentować myśli na wybrany temat
badawczy związany ze studiami europejskimi
(dobierając odpowiednio skonstruowane pytania
i metody badawcze)

EST_K1_U02,
EST_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2
zlokalizować i interpretować informacje dotyczące
wybranych zagadnień badawczych w ramach studiów
europejskich w oparciu o odpowiednie źródła, a także
oceniać znaczenie tych źródeł

EST_K1_U01,
EST_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U3
prezentować wyniki badań indywidualnie i w grupie,
zgodnie z instrukcjami podanymi przez promotorów
i opiekunów naukowych

EST_K1_U04,
EST_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U4
przedstawić wyniki badań w języku angielskim,
opierając się na odpowiednim wyborze źródeł
naukowych i podejść metodologicznych

EST_K1_U04,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej analizy, oceny i syntezy złożonych teorii
związanych z integracją europejską EST_K1_K02 zaliczenie pisemne,

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

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

seminarium 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przeprowadzenie badań literaturowych 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 15

poprawa projektu 5

przygotowanie pracy semestralnej 20

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium ma na celu pomóc studentom w przygotowaniu i sfinalizowaniu pracy
licencjackiej. Studenci otrzymają wskazówki na temat poszczególnych etapów
przygotowania pracy licencjackiej, w tym: dyskusję nad etycznymi aspektami
pracy naukowej, przygotowanie odpowiedniego projektu badawczego, dokonanie
przeglądu literatury, napisanie propozycji pracy magisterskiej, zarządzanie dużą
ilością źródeł poprzez narzędzia komputerowe, prowadzenie badań, pisanie pracy
dyplomowej, prezentowanie badań i obrona pracy licencjackiej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne
Studenci zostaną poproszeni o przygotowanie ustnej
prezentacji swojego planu badań i przesłanie propozycji
pracy w formie pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Thesis Seminar and Thesis
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
European Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WSMESTS.1200.5cd55924415ce.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 20

Liczba
punktów ECTS
24.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1 Seminar is focused on individual guidance which is meant to accompany students in their work on BA theses.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
rozumie kluczowe teoretyczne i metodologiczne
podejścia powszechnie stosowane w badaniach
europeistycznych

EST_K1_W07,
EST_K1_W10 zaliczenie pisemne
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W2 rozumie zasady etyki akademickiej i podstawowe
zasady ochrony własności intelektualnej EST_K1_W08 zaliczenie pisemne

W3 zna naukowy warsztat pisarski i rozumie style i zasady
sporządzania przypisów naukowych EST_K1_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
syntetyzować i prezentować myśli na wybrany temat
badawczy związany ze studiami europejskimi
(dobierając odpowiednio skonstruowane pytania
i metody badawcze)

EST_K1_U02,
EST_K1_U06 zaliczenie pisemne

U2
zlokalizować i interpretować informacje dotyczące
wybranych zagadnień badawczych w ramach studiów
europejskich w oparciu o odpowiednie źródła, a także
oceniać znaczenie tych źródeł

EST_K1_U01,
EST_K1_U07 zaliczenie pisemne

U3
prezentować wyniki badań indywidualnie i w grupie,
zgodnie z instrukcjami podanymi przez promotorów
i opiekunów naukowych

EST_K1_U04,
EST_K1_U06 zaliczenie pisemne

U4
przedstawić wyniki badań w języku angielskim,
opierając się na odpowiednim wyborze źródeł
naukowych i podejść metodologicznych

EST_K1_U04,
EST_K1_U08,
EST_K1_U09

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej analizy, oceny i syntezy złożonych teorii
związanych z integracją europejską EST_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

seminarium 20

przygotowanie pracy dyplomowej 320

przeprowadzenie badań literaturowych 100

poznanie terminologii obcojęzycznej 20

pozyskanie danych 100

poprawa projektu 50

analiza i przygotowanie danych 100

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
710

ECTS
24.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 150 / 150

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium ma na celu pomóc studentom w przygotowaniu i sfinalizowaniu pracy
licencjackiej. Studenci otrzymają wskazówki na temat poszczególnych etapów
przygotowania pracy licencjackiej, w tym: dyskusję nad etycznymi aspektami
pracy naukowej, przygotowanie odpowiedniego projektu badawczego, dokonanie
przeglądu literatury, napisanie propozycji pracy magisterskiej, zarządzanie dużą
ilością źródeł poprzez narzędzia komputerowe, prowadzenie badań, pisanie pracy
dyplomowej, prezentowanie badań i obrona pracy licencjackiej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie pisemne Studenci zostaną poproszeni o przygotowanie i przesłanie pracy
licencjackiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa


