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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku: studia polsko-ukraińskie

Poziom: pierwszego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

Kierownik kierunku
dr Rafał Kęsek

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

Nauki o polityce i administracji 52%

Nauki o kulturze i religii 18%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 9%

Językoznawstwo 8%

Historia 7%

Nauki o sztuce 6%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Studia polsko - ukraińskie ze względu na swą specyfikę tematyczną i dwujęzyczną formułę realizacji procesu dydaktycznego
to jedyny tego typu program kształcenia w Polsce. Ma charakter interdyscyplinarny, łączący w sobie zagadnienia z dziedziny
nauk społecznych i dziedziny nauk humanistycznych. Jednocześnie dyscypliną wiodącą dla kierunku jest nauka o polityce i
administracji. Studia oferują zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne odnoszące się do różnorodnych
zagadnień życia politycznego, społecznego i kulturalnego, które determinują historię i współczesność stosunków polsko -
ukraińskich, zarówno w wymiarze regionalnym jak i w kontekście ogólnoeuropejskim. Program studiów polsko - ukraińskich
jest skierowany do osób zarówno polskojęzycznych jak i ukraińskojęzycznych, które zainteresowane są polską i europejską
polityką  wschodnią,  przemianami  społeczno  -  politycznymi  i  integracją  europejską  Ukrainy  oraz  wszelkimi  formami
współpracy  w  sferze  politycznej,  społecznej,  kulturalnej  i  gospodarczej  pomiędzy  Polską  i  Ukrainą  w  kontekście
ogólnoeuropejskim i  euroatlantyckim. W trakcie studiów przewidziano intensywny kurs języków kierunkowych (  języka
ukraińskiego dla studentów ścieżki polskiej i języka polskiego dla studentów ścieżki ukraińskiej ).
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Koncepcja kształcenia

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

Cele kształcenia

nabycie  przez  absolwenta  konkretnych  efektów  uczenia  się  odnoszących  się  do  wiedzy,  umiejętności  i  kompetencji
społecznych związanych z teoretycznymi i praktycznymi aspektami szeroko pojętych relacji polsko - ukraińskich i współpracy
pomiędzy Ukrainą i Polską, zarówno w wymiarze regionalnym jak i w kontekście europejskim
przygotowanie  absolwenta  do  gromadzenia  informacji,  identyfikowania  i  analizowania  zjawisk  oraz  procesów politycznych,
społecznych i  kulturowych odnoszących się  do szeroko pojętych relacji  polsko -  ukraińskich i  różnorodnych obszarów
współpracy pomiędzy Ukrainą i Polską, zarówno w wymiarze regionalnym jak i w kontekście europejskim
wykształcenie u absolwenta umiejętności planowania i organizowania pracy własnej oraz pracy w zespole przy wykorzystaniu
wiedzy z zakresu studiów polsko - ukraińskich i właściwych dla kierunku języków obcych
przygotowanie absolwenta do wypełniania zobowiązań społecznych w środowisku pracy uwzględniających krytyczną ocenę
posiadanej wiedzy i umiejętności oraz przestrzeganie etyki zawodowej

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

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

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

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

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

Związek badań naukowych z dydaktyką
Wykaz tematów badawczych realizowanych w Katedrze Ukrainoznawstwa UJ i  powiązanych z nimi modułów ujętych w
programie I stopnia na kierunku studia polsko – ukraińskie
a) Polsko-ukraińskie stosunki polityczne w kontekście europejskim i globalnym: Historia Ukrainy; Historia Europy Środkowo-
Wschodniej; Stosunki polsko-ukraińskie po 1989 roku; Pogranicze jako zjawisko społeczno-polityczne; Mniejszości narodowe i
etniczne-uwarunkowania polityczne; Obszar ULB w myśli J. Giedroycia; Polsko-ukraińskie wzajemne dziedzictwo materialne
b) Polityka zagraniczna Ukrainy i Polski ze szczególnym uwzględnieniem relacji wzajemnych między Ukrainą, Polską i Unią
Europejską oraz Ukrainą, Polską i NATO: Polska i Ukrainy w systemie stosunków międzynarodowych; Wprowadzenie do
stosunków międzynarodowych; Ukraina w procesie tranzycji społeczno-politycznej; Procesy integracyjne w Europie; Polityka
regionalna: Grupa Wyszehradzka: Polska i Ukraina w systemie bezpieczeństwa europejskiego
c) Współczesna ukraińska myśl polityczna ze szczególnym uwzględnieniem projektu geopolitycznej przyszłości Ukrainy:
Polska i Europa w ukraińskiej myśli politycznej; Dialog Ukrainy z Zachodem; Unijne doświadczenia Ukrainy; Nacjonalizmy w
Europie Środkowo-Wschodniej
d) Ukraiński system polityczny w tym problem jego ewolucji w warunkach postkomunizmu, znaczenie i charakter kultury
politycznej  w  Ukrainie:  Postkolonializm;  Ukraina  w  procesie  tranzycji  społeczno-politycznej;  Społeczno-polityczna  i
gospodarcza transformacja w Polsce; Postsowieckie narracje narodowe, Społeczeństwa posttotalitarne
e)  Funkcjonowanie  religii  w krajach Europy Środkowo-Wschodniej  i  w Ukrainie  w perspektywie  porównawczej:  Kościół
Wschodni i Zachodni; Autokefalia i cerkiew prawosławna w Ukrainie; Kościół i państwo: Unijne doświadczenia Ukrainy;
f) Ukraińska kultura i duchowość ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju oświaty, drukarstwa oraz miejsca piśmiennictwa
ukraińskiego:  Zarys  kultury  ukraińskiej;  Symbole  w  kulturze  ukraińskiej;  Idee  i  wartości  w  kulturze;  Wielokulturowe
dziedzictwo I Rzeczypospolitej; Synteza antycznych tradycji w kulturze ukraińskiej; Arcydzieła ukraińskiej kultury ich twórcy;
Polsko-ukraiński dialog kulturowy w epoce renesansu i baroku
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g) Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Łemków, Bojków, mieszkańców Nadsannia, Chełmszczyzny, Podlasia:
Ukraiński folklor we współczesnym ujęciu; Turystyka kulturowa; Małe ojczyzny. Fenomen tożsamości mieszkańców Beskidu
Niskiego; Muzyka w kulturze; Ukraińska kultura ludowa
h) Rozwój i ewolucja stosunków ukraińsko - rosyjskich: Historia Europy Środkowo-Wschodniej Ukraina w procesie tranzycji
społeczno-politycznej; Postkolonializm; Życie codzienne w ZSRR; Autokefalia i cerkiew prawosławna w Ukrainie

Studenci Katedry Ukrainoznawstwa mają możliwość uczestniczenia w corocznych konferencjach naukowych organizowanych
przez Koło Naukowe Studentów Ukrainoznawstwa Wernyhora oraz Katedrę, a także w organizowanych cyklicznie studenckich
Dniach nauki i kultury ukraińskiej.
Studenci Katedry Ukrainoznawstwa UJ mają również możliwość uczestniczenia w badaniach w ramach projektów naukowych
realizowanych przez Koło Naukowe Studentów Wernyhora. W programie kierunku studia polsko - ukraińskie przewidziane
zostały zarówno moduły teoretyczne, mające charakter wprowadzający do badań, jak i moduły w ramach, których swoje
przygotowanie do badań student będzie mógł potwierdzić w sposób praktyczny (  Organizacje pozarządowe; Instytucje
kultury: zasady funkcjonowania; Efektywna komunikacja w zespole międzynarodowym)

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedzibą Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest nowoczesny budynek oddany do użytku w 2020 roku po
gruntownym remoncie i termomodernizacji. Budynek położony jest przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Budynek wyróżnia się
wykorzystaniem technologii termomodernizacyjnych, a w szczególności:
- zamontowaniem na całej południowej elewacji (6 kondygnacji) paneli fotowoltaicznych najnowszej generacji,
- wyposażeniem wszystkich pomieszczeń biurowych i dydaktycznych w termo konwektory,
- zainstalowaniem systemu BMS (Building Management System - system zarządzania systemami automatycznego
sterowania w budynku. Zadaniem automatyki BMS jest integrowanie instalacji występujących w obiekcie – oświetlenia,
wentylacji, klimatyzacji itp.).
Budynek dysponuje 68 salami niezbędnymi do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia jednocześnie dla
2673 osób, w tym:
- 13 salami wykładowymi dla większych grup (45−220 miejsc),
- 23 salami wykładowymi dla grup średniej wielkości (30−40 miejsc),
- 39 salami seminaryjnymi i lektoratowymi (do 25 miejsc),
- 3 pracowniami komputerowymi z 60 stanowiskami.
Sale wykładowe pozwalają na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod audiowizualnych zarówno dla dużych grup
studentów, jak i mniejszych. Większe sale dydaktyczne wyposażone są w stacjonarne rzutniki (największe trzy sale – w
rzutniki laserowe najnowszej generacji), ekrany i zasłony sterowane elektrycznie z pulpitu wykładowcy oraz nagłośnienie i
monitory wielkogabarytowe. Sale seminaryjne wykorzystywane są do prowadzenia ćwiczeń, konwersatoriów, lektoratów i
seminariów. Sale te wyposażone są w tablice suchościeralne, mobilne rzutniki i ekrany. W całym budynku Wydziału można
korzystać z sieci komputerowej zarówno stacjonarnej, jak i mobilnej.
Infrastrukturę tworzą także wspólne przestrzenie, takie jak szatnia, stołówka oraz tzw. common-room dla studentów i
doktorantów. Przewidziano również miejsce dla kół naukowych i samorządu studenckiego. Przed wejściami do budynku
usytuowane zostały także miejsca parkingowe dla rowerów. Na VI piętrze ulokowany został pokój dla matki karmiącej.
Wszystkie pomieszczenia budynku, na wszystkich kondygnacjach dostępne są dla osób niepełnosprawnych (windy i
pochylnie). W każdej sali dydaktycznej przewidziano miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
Biblioteka wydziałowa zajmuje powierzchnię 1529 m.kw. (wypożyczalnia, czytelnia, magazyny); gromadzi podręczniki,
monografie i publikacje oraz czasopisma naukowe. Biblioteka udostępnia zbiory do domu oraz do pracy na miejscu. W
bibliotece znajdują się miejsca dla pracy cichej studentów. Znaczna część zbiorów ulokowana jest w tzw. wolnym dostępie.
Księgozbiory zabezpieczone zostały chipami. Przy wyjściach z biblioteki umieszczone są bramki elektroniczne. Funkcjonuje
także tzw. wrzutnia nocna, umożliwiająca zwroty książek o dowolnej porze. 
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0312

Liczba semestrów: 6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu:

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

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 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 14

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 68

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 6

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

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1688

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Zasady i  formy odbywania  praktyk  zawodowych zostały  określone w Regulaminie  odbywania  praktyk  studenckich  na
studiach prowadzonych przez Katedrę Ukrainoznawstwa UJ. Regulamin oraz wzory wymaganych formularzy są dostępne na
stronie internetowej jednostki: www.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl
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Ukończenie studiów

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

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

Wiedza

Kod Treść PRK

SPU_K1_W01
Absolwent zna i rozumie miejsce i znaczenie nauk społecznych i humanistycznych w
systemie nauk oraz metodologię badań właściwą dla kierunku studia polsko –
ukraińskie

P6U_W, P6S_WG

SPU_K1_W02 Absolwent zna i rozumie terminologię nauk społecznych i humanistycznych właściwą
dla kierunku studia polsko – ukraińskie P6U_W, P6S_WG

SPU_K1_W03
Absolwent zna i rozumie wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników na
kształtowanie zjawisk i procesów społecznych, politycznych, kulturowych w obszarze
relacji polsko-ukraińskich w wymiarze historycznym i współczesnym

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

SPU_K1_W04
Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie europejskich, polskich i ukraińskich
instytucji politycznych, społecznych oraz kulturalnych wpływających na kształtowanie
stosunków polsko – ukraińskich i determinujących zakres oraz formułę współpracy
między Polską i Ukrainą na poziomie dwustronnym oraz na arenie międzynarodowej

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

SPU_K1_W05
Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia pozyskiwania danych w celu analizy
procesów politycznych, społecznych i kulturowych w obszarze studiów polsko –
ukraińskich, posiada wiedzę na temat zasad ochrony własności intelektualnej

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

Umiejętności

Kod Treść PRK

SPU_K1_U01
Absolwent potrafi wykorzystywać metody i narzędzia badawcze do analizy
problematyki właściwej dla kierunku studiów w zakresie nauk społecznych i
humanistycznych

P6U_U, P6S_UW

SPU_K1_U02
Absolwent potrafi identyfikować i analizować zjawiska oraz procesy polityczne,
społeczne i kulturowe w kontekście właściwym dla kierunku studia polsko –
ukraińskie

P6U_U, P6S_UW

SPU_K1_U03
Absolwent potrafi gromadzić informacje oraz przedstawiać analizy dotyczące
procesów i zjawisk politycznych, społecznych, kulturowych właściwych dla studiów
polsko – ukraińskich z wykorzystaniem technik informacyjno – komunikacyjnych

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

SPU_K1_U04
Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole nad
projektami z zakresu studiów polsko – ukraińskich, a także realizować własne uczenie
się przez całe życie

P6U_U, P6S_UO,
P6S_UU

SPU_K1_U05
Absolwent potrafi komunikować się, wykorzystując specjalistyczną terminologię z
zakresu studiów polsko-ukraińskich, prowadzić debatę, posługiwać się językami
kierunkowymi oraz językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

P6U_U, P6S_UK

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

SPU_K1_K01
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści,
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

P6U_K, P6S_KK
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Kod Treść PRK

SPU_K1_K02 Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, uczestnictwa w
projektach odnoszących się do problematyki studiów polsko – ukraińskich P6U_K, P6S_KO

SPU_K1_K03 Absolwent jest gotów do kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postępowania w środowisku pracy

P6U_K, P6S_KO,
P6S_KR

SPU_K1_K04 Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej P6U_K, P6S_KR
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Plany studiów
Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru
dyscyplinach.
Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku
akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla
przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Na I roku studiów:

2 konwersatoria z dyscypliny nauki o kulturze i religii (4 ECTS za przedmiot);
1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot);
1 wykład z dyscypliny historia (3 ECTS za przedmiot). 

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Szkolenie uniwersyteckie 4 - zaliczenie O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Język kierunkowy I 60 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Ścieżka: Polska

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych 30 5,0 zaliczenie na
ocenę O

Wstęp do kulturoznawstwa 30 3,0 egzamin O

Historia Ukrainy 30 3,0 egzamin O

Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych 1: komunikacja
interpersonalna 30 4,0 zaliczenie O

Współczesna polityka językowa na Ukrainie 30 5,0 zaliczenie O

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o kulturze i religii F

Symbole i znaki kultury w sztuce 30 4,0 zaliczenie F

Polsko ukraiński dialog kulturowy w epoce renesansu i baroku 30 4,0 zaliczenie F

Ukraiński folklor we współczesnym ujęciu 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Ukraińska kultura ludowa 30 4,0 zaliczenie F

Swoi i obcy w dawnej kulturze polskiej i ruskiej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Wzajemne dziedzictwo materialne Polski i Ukrainy 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Kultura Lwowa 30 4,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Wstęp do studiów postzależnościowych 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Przedmiot fakultatywny I 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Ścieżka: Ukraińska

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Ukraina i Polska w systemie stosunków międzynarodowych (Україна
та Польща в системі міжнародних відносин) 30 5,0 zaliczenie na

ocenę O

Podstawy kulturoznawstwa (Основи культурознавства) 30 3,0 egzamin O

Historia Europy Środkowo – Wschodniej (Історія Центрально-Східної
Європи) 30 3,0 egzamin O

Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych 1: komunikacja
interpersonalna (Тренінг розвитку соціальних навичок 1:
інтерперсональна комунікація)

30 4,0 zaliczenie O

Wielojęzyczność i polityka językowa w Europie (Багатомовність та
мовна політика в Європі) 30 5,0 zaliczenie O

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o kulturze i religii F

Polsko-ukraiński dialog kulturowy w epoce renesansu i baroku
(Польсько-український культурний діалог в добу ренесансу
та бароко)

30 4,0 zaliczenie F

Ukraińska kultura ludowa (Українська народна культура) 30 4,0 zaliczenie F

Przedmiot fakultatywny I 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Wstęp do studiów postzależnościowych (Вступ до постзалежних
студій) 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru
dyscyplinach.
Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku
akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla
przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Na I roku studiów:

2 konwersatoria z dyscypliny nauki o kulturze i religii (4 ECTS za przedmiot);
1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot);
1 wykład z dyscypliny historia (3 ECTS za przedmiot).

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Język kierunkowy I 60 2,0 zaliczenie O
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Ścieżka: Polska

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Historia filozofii 30 3,0 egzamin O

Kościół wschodni i zachodni 30 3,0 zaliczenie O

Ukraina w stosunkach międzynarodowych 30 5,0 zaliczenie na
ocenę O

Pogranicze jak zjawisko społeczno - polityczne 30 5,0 zaliczenie O

Postsowieckie narracje narodowe 30 5,0 zaliczenie na
ocenę O

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o komunikacji
społecznej i mediach F

Role społeczne w komunikacji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Edukacja medialna 30 4,0 zaliczenie F

Analiza dyskursu 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Historia F

Relacje polsko-ukraińskie do 1989 roku 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Życie codzienne w ZSRR 30 3,0 zaliczenie F

Pamięć społeczna 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: Ukraińska

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Historia filozofii (Історія філософії) 30 3,0 egzamin O

Wschodni i Zachodni krąg kulturowy (Східні та Західні культурні
орбіти 30 3,0 zaliczenie O

Procesy integracyjne w Europie (Інтеграційні процеси в Європі) 30 5,0 zaliczenie O

Polityka regionalna (Регіональна політика) 30 5,0 zaliczenie O

Społeczeństwa posttotalitarne (Посттоталітарні суспільства) 30 5,0 zaliczenie O

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o komunikacji
społecznej i mediach F

Role społeczne w komunikacji (Соціальні ролі у спілкуванні) 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Edukacja medialna (Основи медіаграмотності) 30 4,0 zaliczenie F

Analiza dyskursu (Аналіз дискурсу) 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Historia F

Relacje polsko-ukraińskie do 1989 roku (Польсько-українські
відносини до 1989 року) 30 3,0 zaliczenie na

ocenę F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Życie codzienne w ZSRR (Щоденне життя в СРРС) 30 3,0 zaliczenie F

Pamięć społeczna (Суспільна пам'ять) 30 3,0 zaliczenie F

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru
dyscyplinach.
Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku
akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla
przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Na II roku studiów:

1 konwersatorium z dyscypliny nauki o kulturze i religii  4 ECTS
1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii  3 ECTS
1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach 4 ECTS
1 wykład z dyscypliny historia 3 ECTS

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Język kierunkowy II 60 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Język obcy 60 2,0 zaliczenie O

Ścieżka: Polska

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Stosunki polsko – ukraińskie po 1989 roku 30 5,0 zaliczenie O

Ukraina w procesie tranzycji społeczno - politycznej 30 4,0 zaliczenie O

Autokefalia i cerkiew prawosławna w Ukrainie 30 4,0 zaliczenie O

Symbole w kulturze ukraińskiej 30 2,0 zaliczenie O

Mniejszości narodowe i etniczne - uwarunkowania polityczne 30 5,0 zaliczenie O

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o kulturze i religii F

Dialog Ukrainy z Zachodem 30 4,0 zaliczenie F

Teatr ukraiński 30 4,0 zaliczenie F

Teatr-Ukraina-Europa 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rodzina w kontekście przemian społecznych i kulturowych 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Przedmiot fakultatywny II 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Historia F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Czarnobyl. Społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe
konsekwencje katastrofy jądrowej 30 3,0 zaliczenie na

ocenę F

Systemy totalitarne w Europie Wschodniej 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Kościoły wschodnie na terenie dawnej Rzeczypospolitej 30 3,0 zaliczenie F

Dziedzictwo żydowskie na Ukrainie 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Doświadczenie sowietyzacji 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Ścieżka: Ukraińska

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Stosunki polsko – ukraińskie po 1989 roku (Польсько-українські
відносини після 1989) 30 5,0 zaliczenie O

Społeczno – polityczna i gospodarcza transformacja w Polsce
(Суспільно - політична та економічна трансформація у Польщі) 30 4,0 zaliczenie O

Kościół i państwo (Церква і держава) 30 4,0 zaliczenie O

Idee i wartości w kulturze (Ідеї та цінності в культурі) 30 2,0 zaliczenie O

Polityka migracyjna (Міграційна політика) 30 5,0 zaliczenie O

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o kulturze i religii F

Dialog Ukrainy z Zachodem (Діалог України із Заходом) 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Teatr - Ukraina - Europa (Театр – Україна - Європа) 30 4,0 zaliczenie F

Rodzina w kontekście przemian społecznych i kulturowych (Сім’я
в контексті соціальних і культурних змін) 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Przedmiot fakultatywny II 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Historia F

Czarnobyl. Społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe
konsekwencje katastrofy jądrowej (Чорнобиль. Соціально-
політичні, економічні та культурні наслідки ядерної
катастрофи)

30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Systemy totalitarne w Europie Wschodniej (Тоталітарні системи
у Східній Європі) 30 3,0 zaliczenie na

ocenę F

Doświadczenie sowietyzacji w Ukrainie (Досвід совєтизації в
Україні) 30 3,0 zaliczenie na

ocenę F

Dziedzictwo żydowskie na Ukrainie (Єврейська спадщина в
Україні) 30 3,0 zaliczenie na

ocenę F
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Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Język kierunkowy II 60 2,0 zaliczenie O

Język obcy 60 2,0 egzamin O

Praktyka zawodowa 60 6,0 zaliczenie O

Ścieżka: Polska

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Obszar ULB w myśli J. Giedroycia 30 4,0 zaliczenie O

Międzynarodowe stosunki kulturalne 30 5,0 zaliczenie O

Zarys sztuki ukraińskiej 30 3,0 zaliczenie O

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o kulturze i religii F

Kino ukraińskie 30 3,0 zaliczenie F

Kino polskie 30 3,0 zaliczenie F

Małe ojczyzny. Fenomen tożsamości mieszkańców Beskidu
Niskiego 30 3,0 zaliczenie na

ocenę F

Muzyka w kulturze 30 3,0 zaliczenie F

Propaganda sowiecka 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Dekolonialne widmontologie ukraińskiej kultury 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Kultura pamięci 30 3,0 zaliczenie F

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o komunikacji
społecznej i mediach F

Style i formy wypowiedzi 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Wpływ nowych mediów na przemiany społeczne 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych 2: rozwój
umiejętności liderskich 30 4,0 zaliczenie F

Ścieżka: Ukraińska

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polska i Europa w ukraińskiej myśli politycznej (Польща та Європа в
українській політичній думці) 30 4,0 zaliczenie O

Polityka kulturalna w Europie (Європейська культурна політика) 30 5,0 zaliczenie O

Zarys sztuki europejskiej 30 3,0 zaliczenie O

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o kulturze i religii F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Kino polskie (Польське кіно) 30 3,0 zaliczenie F

Małe ojczyzny. Fenomen tożsamości mieszkańców Beskidu
Niskiego (Малі батьківщини. Феномен тотожності мешканців
Низьких Бескидів)

30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Muzyka w kulturze (Музика в культурі) 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Pamięć w kulturze (Пам’ять в культурі) 30 3,0 zaliczenie F

Dekolonialne widmontologie ukraińskiej kultury (Деколоніальні
віддмонтології української культури) 30 3,0 zaliczenie na

ocenę F

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o komunikacji
społecznej i mediach F

Style i formy wypowiedzi (Стилі і форми сучасного мовлення) 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych 2: rozwój
umiejętności liderskich (Тренінг розвитку соціальних навичок
2: формування лідерських якостей)

30 4,0 zaliczenie F

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru
dyscyplinach.
Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku
akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla
przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Na III roku studiów:

2 konwersatoria z dyscypliny nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot)
2 wykłady z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS za przedmiot)
1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (3 ECTS)

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Organizacje pozarządowe 30 5,0 zaliczenie O

Efektywna komunikacja w zespole międzynarodowym 30 4,0 zaliczenie O

Język kierunkowy III 30 2,0 egzamin O

Analiza tekstów specjalistycznych 30 4,0 zaliczenie na
ocenę O

Seminarium licencjackie 30 6,0 zaliczenie O

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o polityce i
administracji F

Polityka ekologiczna na obszarze postsowieckim 30 5,0 zaliczenie na
ocenę F

Nacjonalizmy w Europie Środkowo - Wschodniej 30 5,0 zaliczenie F

Postkolonializm w Europie Środkowo-Wschodniej 30 5,0 zaliczenie na
ocenę F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o sztuce F

Program malarski cerkwi prawosławnych 30 3,0 zaliczenie F

Ikonostas – program, treść, walory estetyczne 30 3,0 zaliczenie F

Przedmiot fakultatywny IV 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru
dyscyplinach.
Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku
akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla
przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Na III roku studiów:

2 konwersatoria z dyscypliny nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot)
2 wykłady z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS za przedmiot)
1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (3 ECTS)

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Instytucje kultury-zasady funkcjonowania 30 5,0 zaliczenie O

Polsko-ukraińskie wzajemne dziedzictwo materialne 30 2,0 zaliczenie O

Seminarium licencjackie 30 8,0 zaliczenie O

Analiza tekstów specjalistycznych 60 5,0 zaliczenie na
ocenę O

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o sztuce F

Ideał piękna w sztuce nowożytnej 30 3,0 zaliczenie F

Ukraińska sztuka awangardowa na tle europejskiej 30 3,0 zaliczenie F

Przedmiot fakultatywny V 30 3,0 zaliczenie F

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o kulturze i religii F

Turystyka kulturowa 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Wielokulturowe dziedzictwo I Rzeczypospolitej 30 3,0 zaliczenie F

Lwów jako miejsce kulturalnego, religijnego i politycznego
pluralizmu 30 3,0 zaliczenie na

ocenę F

Mit Galicji w perspektywie postkolonialnej 30 3,0 zaliczenie na
ocenę F

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o polityce i
administracji F

Grupa Wyszehradzka 30 5,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polska i Ukraina w systemie bezpieczeństwa europejskiego 30 5,0 zaliczenie na
ocenę F

Przedmiot fakultatywny III 30 5,0 zaliczenie na
ocenę F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.110.5cd42d3960995.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student dysponuje podstawami wiedzy teoretycznej umożliwiającej analizowanie, interpretowanie i opisywanie
zagadnień w sferze stosunków międzynarodowych, a także w obszarze polityki zagranicznej państwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
miejsce i znaczenie nauki o stosunkach
międzynarodowych, właściwą dla tej dyscypliny
terminologię i metodologię badań.

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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W2
wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
na kształtowanie zjawisk i procesów społecznych
i politycznych w sferze stosunków międzynarodowych.

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

funkcjonowanie europejskich, polskich i ukraińskich
instytucji politycznych determinujących zakres oraz
formułę współpracy między Polską i Ukrainą
na poziomie dwustronnym oraz na arenie
międzynarodowej.

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2 komunikować się wykorzystując specjalistyczną
terminologię z zakresu stosunków międzynarodowych.

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U05 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Pojęcia i kategorie stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe jako
dyscyplina naukowa. Uczestnicy stosunków międzynarodowych. Systemy
międzynarodowe i ich ewolucja. Międzynarodowe stosunki polityczne.
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych. Czynnik ekonomiczny w
stosunkach międzynarodowych. Globalizacja polityki światowej. Konflikty
międzynarodowe. Współczesne konflikty zbrojne. Polityka zagraniczna państwa
(wprowadzenie). Polityka zagraniczna Polski po 1989 r. Polityka zagraniczna
Ukrainy po 1991 r.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, prezentacja

Moduł kończy się zaliczeniem pisemnym (forma: test
mieszany). Ocena jest średnią z oceny uzyskanej z
testu w połowie semestru i zaliczenia na koniec
semestru.
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Ukraina i Polska w systemie stosunków międzynarodowych (Україна та
Польща в системі міжнародних відносин)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.110.1557755483.22

Języki wykładowe
Ukraiński

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta ze zjawiskami i procesami warunkującymi pozycję Ukrainy oraz Polski w systemie
stosunków międzynarodowych.

C2 Scharakteryzowanie podstaw formalnych i instytucjonalnych współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą na arenie
międzynarodowej.

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 terminologię nauk społecznych
właściwą dla kierunku studia polsko – ukraińskie.

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2
Student zna i rozumie wpływ lokalnych, regionalnych
i globalnych czynników na kształtowanie zjawisk
i procesów społecznych, politycznych, kulturowych
w obszarze relacji polsko-ukraińskich.

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

Student zna i rozumie funkcjonowanie europejskich,
polskich i ukraińskich instytucji politycznych,
społecznych oraz kulturalnych wpływających
na kształtowanie stosunków polsko – ukraińskich
i determinujących zakres oraz formułę współpracy
między Polską i Ukrainą na arenie międzynarodowej.

SPU_K1_W04,
SPU_K1_W05 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wykorzystywać metody i narzędzia
badawcze do analizy problematyki właściwej dla
kierunku studiów w zakresie nauk społecznych.

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2
Student potrafi identyfikować i analizować zjawiska
oraz procesy polityczne, społeczne i kulturowe
w kontekście właściwym dla kierunku studia polsko –
ukraińskie.

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcia i kategorie stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe jako
dyscyplina naukowa. Uczestnicy stosunków międzynarodowych. Systemy
międzynarodowe i ich ewolucja. Międzynarodowe stosunki polityczne.
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych. Czynnik ekonomiczny w
stosunkach międzynarodowych. Globalizacja polityki światowej. Konflikty
międzynarodowe. Współczesne konflikty zbrojne. Polityka zagraniczna państwa
(wprowadzenie). Polska i Ukraina w kontekście ewolucji otoczenia
międzynarodowego po 1991 roku. Kwestia samoidentyfikacji geopolitycznej Polski
i Ukrainy po 1991 roku. Rola i miejsce Polski i Ukrainy w systemie stosunków
międzynarodowych. Założenia ogólne polityki zagranicznej Polski i Ukrainy po
1991 roku.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę Zaliczenie pisemnego testu cząstkowego oraz testu
końcowego.
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Szkolenie uniwersyteckie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.110.5cb0a0ede9c2e.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 4

Liczba
punktów ECTS
0.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Szkolenie wprowadzające

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie podstawowe dokumenty
programowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. SPU_K1_W01 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Student potrafi korzystać z różnych dostępnych
w Uniwersytecie Jagiellońskim źródeł pozyskiwania
informacji

SPU_K1_U03 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do upowszechniania wartości
etycznych w środowisku społecznym. SPU_K1_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
4

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
4

ECTS
0.1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Informacje o kierunku studiów (pracownicy Katedry, dyżury pracowników,
strona internetowa)
2. Informacje o Uniwersytecie Jagiellońskim (historia, struktura, władze, samorząd
studencki)
3. Kalendarz roku akademickiego (sesja terminy, zaliczenia, deklaracje
przedmiotowe)
4. USOS
5. Regulamin studiów (wnioski i podania, obecność na zajęciach, opłaty za studia),
Akademicki Kodeks Wartości, Statut UJ
6. Koło naukowe
7. Informacje o akademikach, programie Erasmus, stypendiach, ubezpieczeniu
zdrowotnym
8. Przedstawienie planu studiów (informacje o zajęciach WF, lektoratach,
zaliczeniu BHP)
9. Akademicki dress code. Typy strojów i zasady ich doboru. Zachowania w
typowych sytuacjach życia akademickiego: zajęcia dydaktyczne, egzaminy,
zaliczenia, konferencje i sympozja, uroczystości, reprezentacja, badania terenowe,
punktualność.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie Obecność na zajęciach
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Wstęp do kulturoznawstwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.110.602f75b2a9689.22

Języki wykładowe
Polski

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: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami definiowania i rozumienia kultury.

C2 Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu współczesnych koncepcji kultury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe koncepcje teoretyczne kultury SPU_K1_W02 egzamin pisemny

W2 podstawowe pojęcia z zakresu nauk o kulturze SPU_K1_W02 egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
wyszukiwać, analizować i oceniać informację
z wykorzystaniem różnych źródeł w zakresie
współczesnych zjawisk kulturowych

SPU_K1_U03 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 otwartości na odmienności kulturowe SPU_K1_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wstępne rozumienie kultury. Sposoby definiowania i rozumienia kultury. Istota
kultury i jej podstawowe koncepcje teoretyczne. Nauki o kulturze (kierunki i
szkoły). Współczesne koncepcje kultury (przegląd). Ponowoczesność – refleksja
francuska (Foucault, Derrida, Lyotard); refleksja amerykańska (Rorty, Fish).
Postmodernistyczne teorie kultury; C. Geertz, szkoła z Rice. Główne nurty myśli
genderowej. Kultura nowoczesna i ponowoczesna (kultura magiczna, kultura
popularna, kultura masowa). Nowe paradygmaty kultury (Cyberkultura, Kultura
2.0, Trzecia kultura).

 

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Frekwencja (możliwe trzy nieusprawiedliwione nieobecności) jako warunek
dopuszczenia do egzaminu; uzyskanie minimum 60 % z egzaminu
pisemnego, który jest w formie testu (pytania otwarte oraz zamknięte).
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Podstawy kulturoznawstwa (Основи культурознавства)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.110.5cd56bc583417.22

Języki wykładowe
Ukraiński

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: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami, kategoriami oraz terminologią
stosowana w kulturoznawstwie Мета занять ознайомити студентів із основними проблемами, категоріями
i термінологією властивою для культурознавства

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

interdyscyplinarny wymiar wiedzy o kulturze oraz
terminologię właściwą dla badań nad kulturą
інтердисциплінарний вимір культурознавчих
досліджень і термінологія властива для
досліджень культури

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikować zjawiska i procesy kulturowe
z uwzględnieniem ich uwarunkowań oraz specyfiki
ідентифікувати культурні явища та процеси із
урахуванням іхнього характеру

SPU_K1_U02 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i informacji oraz
kultywowania otwartości i rzetelności w odniesieniu
do badania różnorakich zjawisk kulturowych
критичної оцінки власних знань та інформації а
також плеканням відвертості та ретельності у
відношенні до дослідження різноманітних
культурних явищ

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie kultury: wybrane definicje kultury; pojęcia kultury duchowej i materialnej;
kultura wysoka i kultura popularna; proces akulturacji; wzory kultury i tożsamość
kulturowa; relatywizm kulturowy.

Поняття культури: вибрані визначення турміна культура, духовна та
матеріальна культура, висока і популярна культура, пройес акультурації,
культурні зразки і культурна ідентичність, культурний релативізм

W1, K1

2.

Język a kultura: cechy języka; teoria znaku; język reklamy i jego rola we
współczesnej kulturze;

Мова й культура: суть мови, теорія знака, мова у рекламі та їхня роль у
сучасній культурі

W1, K1
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3.

Język jako narzędzie władzy i pole konfliktu różnych grup społecznych;
charakterystyka języka w kontekście społecznym, wpływ języka na proces
akulturacji

Мова як інструмент влади і поле конфлікту між різними суспільним групами;
характеристика мови у суспільному контексті, вплив мови на процес
акультурації

W1, U1

4.

Topografie kultury: nowa i stara geografia kulturowa; kulturowe obrazu miasta i
wsi; kulturowe znaczenie miejsc, krajobrazu

Топографії культури: нова і стара географія культури; образ міста і села у
культурі, культурна роль і значення місця, краєвиду

W1, U1

5.

Kultura a tożsamość narodowa: naród jako wspólnota wyobrażona; dyskurs
orientalizmu

Культура й національна ідентичність: нація як уявна спільнота, дискурс
орієнталізму

W1, U1, K1

6.
Płeć w kulturze: kulturowe role płci; dyskurs feministyczny

Стать у культурі: культурні ролі статі; феміністичний дискурс
W1, U1

7.
Kultura i ciało – moda, ciało jako narzędzie, reprezentacje cielesności

Культура й тіло - мода, тіло як об'єкт, репрезентації тіла
W1, U1

8.

Metody badawcze w kulturoznawstwie: psychoanaliza, strukturalizm,
poststrukturalizm, semiotyka, hermeneutyka, krytyka feministyczna, badania
postkolonialne

Дослідницькі методи у культурознавстві: психоаналіз, структуралізм,
постструктуралізм, семіотика, герменевтика, феміністична критика,
постколоніяльні дослідження.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Frekwencja na zajęciach minimum 70%, egzamin pisemny Відвідуваність
мін. 70%б письмовий іспит
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Język kierunkowy I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.130.1559116112.22

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student umie posługiwać się językiem kierunkowym na poziomie A1.2 (semestr 1) / A2.1 (semestr 2) biegłości
języka oraz znajomości gramatyki i leksyki.

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
leksykę języka kierunkowego na poziomie A2.1,
pozwalającą na poznanie faktów z zakresu
problematyki studiów polsko – ukraińskich

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 komunikować się, wykorzystując terminologię
z zakresu studiów polsko-ukraińskich na poziomie A2.1

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do nawiązania kontaktu
i przeprowadzenia rozmowy, wykorzystując słownictwo
na poziomie A2.1 znajomości języka kierunkowego

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

lektorat 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

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

lektorat 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

I Semestr
1. Alfabet. Wymowa spółgłosek i zbitek spółgłoskowych.
2. Człowiek i rodzina. Przedstawianie się, przywitanie, podstawowe informacje.
3. Narodowość. Państwo. Język ojczysty. Znajomość języków obcych.
4. Zawieranie znajomości. Spotkanie. Zwroty grzecznościowe.
5. Dom, mieszkanie. Rodzaje pomieszczeń, czynności codzienne.
6. Oznaczenie czasu, pory roku, miesiące i dni tygodnia.
7.Mój dzień – wyrażanie relacji czasowych. Pory dnia, godziny.
8. Wygląd zewnętrzny człowieka. Zdrowie. Wizyta u lekarza.
9. W sklepie, na zakupach. Rodzaje sklepów i artykułów. Podstawowe dialogi.
10. Moje miasto. Określanie położenia, lokalizacji, pytanie o drogę. Nazwy
obiektów i zabytków.
Zagadnienia gramatyczne:
1. Fleksja imienna (odmiana rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników
przez przypadki).
2. Fleksja czasowników.
3. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.
4. Fonetyka.

W1, U1, K1

2.

II Semestr
1. Miasto. Orientacja w mieście. Wskazywanie drogi. Komunikacja miejska.
2. Ulubione miasto. Budowle, zabytki, interesujące miejsca.
3. Czas wolny. Kawiarnia, restauracja, kino, teatr.
4. Uniwersytet, biblioteka, księgarnia.
5. Święta. Wielkanoc, Boże Narodzenie. Kolędy. Życzenia świąteczne.
6. Postanowienia noworoczne. Horoskop. Opis charakteru.
7. Sport. Dyscypliny sportowe.
8. Wakacje. W górach, nad morzem.
9. Podróże. Na dworcu, na lotnisku, w pociągu, w samolocie. Podróż samochodem.
Zagadnienia gramatyczne:
1. Fleksja imienna (odmiana rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników
przez przypadki).
2. Fleksja czasowników.
3. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę

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

Semestr 2

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem kontynuowania nauki przedmiotu - Język kierunkowy w II semestrze I roku jest zaliczenie I semestru I roku.
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Historia Ukrainy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.110.5cd42d39acc61.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest zapoznanie słuchaczy z historią Ukrainy i wkładem jej mieszkańców w kulturalno-gospodarczy dorobek
Europy

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 oraz
metodologię badań właściwą dla kierunku studia
polsko – ukraińskie

SPU_K1_W01 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U02 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Ruś Kijowska

1. Początki państwa staroruskiego.
2. Chrystianizacja Rusi Kijowskiej.
3. Ustrój polityczny i stosunki społeczno-gospodarcze na Rusi
4. Polityka zagraniczna książąt kijowskich (Włodzimierz Wielki, Jarosław Mądry)
5. Kontakty z Bizancjum: wpływy kulturalne, układy polityczne, konflikty militarne
6. Rozdrobnienie feudalne na Rusi
7. Najazd mongoło-tatarów i upadek Kijowa.

W1, U1, K1

2.

II. Ziemie Ukrainy w XIII- XVI w.

1. Księstwo halicko-wołyńskie
2. Ukraina w strefie wpływów Wielkiego Księstwa Litewskiego
3. Unia w Krewie 1385 r. i jej konsekwencje dla ziem ruskich.

W1, U1, K1
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3.

III. Ukraina pod rządami Rzeczpospolitej XIV-XVIII w.

1. Ziemie Rusi Halickiej w składzie Królestwa
Polskiego XIV- XV w.

2. Ruska polityka Kazimierza Wielkiego
3. Lwów jako miasto wieloetniczne i centrum kulturalno-ekonomiczne
województwa ruskiego.
4. Zmiany społeczne, gospodarcze i kulturalne na Ukrainie w XVI
w.

- konsekwencje unii lubelskiej dla Ukrainy
- sobór w Brześciu i jego następstwa
- walka w obronie prawosławia
- rola gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej
- uformowanie nowych stosunków społecznych na Ukrainie (szlachta, chłopi i
kozacy)

5. Okres powstań kozackich na Ukrainie w XVI-XVII w.

- narodziny i rozwój Kozaczyzny
- Sicz Zaporoska
- relacje kozacko-polskie na pocz. XVII w.
- powstania Kozackie (do 1648 r.)

6. Powstanie Bohdana Chmielnickiego.

- funkcjonowanie Hetmanatu jako autonomicznego państwa kozackiego,
- ugoda perejasławska 1654 r.

W1, U1, K1

4.
V. Ukraina Lewobrzeżna w dobie baroku i hetmanatu Iwana Mazepy.
- Kulturalno-oświatowa działalność I. Mazepy,
- sojusz militarny ze Szwecją
- konstytucja Filipa Orłyka.

W1, U1, K1

5.

VI. Pod rządami Rosji

- rola ukraińskich elit w rosyjskich przemianach społeczno-kulturalnych w XVIII w.
- dążenie do ograniczenia autonomii Hetmańszczyzny w okresie panowania Piotra
I
- próby przywrócenia kozackiej samorządności na Ukrainie w XVIII w.
- rządy Katarzyny II na Ukrainie

W1, U1, K1

6.

VI. „Ruina” 1658-1686.

- polityka następców B. Chmielnickiego
- próby porozumienia polsko-ukraińskiego (unia hadziacka)
- konsekwencje pokoju w Andruszowie.
- polityka Petra Doroszenki

W1, U1, K1

7.

VII. W granicach Rzeczpospolitej

- Ukraina Prawowbrzeżna i jej znaczenie w polityce Rzeczpospolitej,
- stosunki społeczne i gospodarcze,
- hajdamaczyzna, koliszczyzna,
- rozbiory Polski i wcielenie Prawobrzeża do imperium Rosyjskiego.

W1, U1, K1

8. VIII. Rozbiory Rzeczypospolitej i jej konsekwencje dla Ukrainy. W1, U1, K1



Sylabusy 42 / 386

9.

IX. Ziemie ukraińskie w składzie imperium rosyjskiego i
monarchii Habsburgów.

1. Ukraina Naddnieprzańska do pol. XIX w.

- panowanie cara Mikołaja I
- Kozacy w wojnach rosyjsko-tureckich
- stosunki społeczno-gospodarcze na Ukrainie
- powstanie i rozwój ukraińskiego ruchu narodowego

2. Ukraińcy w drugiej pol. XIX i na początku XX w imperium rosyjskim.

- nasilenie represji rusyfikacyjnych wobec Ukraińców, ruch narodowy.
- Rosyjsko-ukraińskie partie polityczne i organizacje społeczne
- zmiany społeczno-gospodarcze.

3. Ziemie zachodnioukraińskie w pierwszej połowie XIX w.

- w walce o tożsamość narodową Ukraińców,
- stosunki z Polakami i władzami austriackimi,
- Wiosna Ludów na ziemiach ukraińskich.

4. Galicja w drugiej pol. XIX i na pocz. XX w.

- formowanie elit ukraińskich,
- Galicja ukraińskim Piemontem,
- moskalofilstwo (geneza i rozwój)
- program budowy niepodległej Ukrainy
- ukraińskie partie polityczne w Galicji Wschodniej

W1, U1, K1

10.

X. Ukraina w przededniu i w latach pierwszej wojny światowej

1. Lata 1914-1918

- ukraińska rewolucja
- działalność Centralnej Rady
- walki ukraińsko-bolszewickie
- rządy Pawła Skoropadskiego

2. Lata 1918-1921

- Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa i okres Dyrektoriatu,
- sojusz Piłsudski-Petlura,
- konstytucja USRR, federacja czy autonomia.

3. Ukraina Zachodnia 1914-1921

- powstanie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej
- przebieg walk polsko-ukraińskich w latach 1918-1920.

W1, U1, K1

11.

XI. Ukraina sowiecka w latach 20. i 30. XX wieku.

1. Nowa Ekonomiczna Polityka i ukrainizacja USRR
2. Kolektywizacja. Sztuczny Głód 1932-33
3. Terror stalinowski lat 30., represje ukraińskich elit

W1, U1, K1

12.

XII. Zachodnia Ukraina w granicach II R.P.

1. Ukraińskie organizacje i partie polityczne.
2. Działalność ukraińskiego podziemia niepodległościowego.
3. Próby porozumienia polsko-ukraińskiego.

W1, U1, K1
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13.

XIII. Ukraina w okresie II wojny światowej

1. Ukraińcy w kampanii wrześniowej 1939 r.
2. Ziemie Zachodniej Ukrainy pod okupacją sowiecka 1939-1941.
3. Ukraina podczas wojny sowiecko-niemieckiej 1941- 45.

W1, U1, K1

14.

XIV. Ukraina w latach 1945-1953.

1. USRR w okresie powojennego terroru
2. Problem mniejszości ukraińskiej w PRL i likwidacja
ukraińskiego podziemia.

W1, U1, K1

15.

XV. Epoki Nikity Chruszczowa i Leonida Breżniewa

1. Odwilż i powrót represji czasów Chruszczowa

- próby odrodzenia ukraińskiego ruchu narodowego,
- pokolenie pisarzy i poetów lat 60-tych,
- zaostrzenie kursu władz komunistycznych wobec ukraińskiej opozycji

2. Nasilenie polityki represji w latach 70.

- formy i rodzaje represji
- ruch dysydencki na Ukrainie

W1, U1, K1

16.

XVI. „Przebudowa” czasów Michaiła Gorbaczowa

1. Próby reform i przekształceń komunistycznego systemu 1985-
1991
2. Katastrofa jądrowa w Czarnobylu 1986 roku.
3. Odnowienie ukraińskiego ruchu narodowego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny
Egzamin wiedzy. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest
zaliczenie egzaminu obejmującego treść wykładów oraz 75%
frekwencja obecności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Historia Europy Środkowo – Wschodniej (Історія Центрально-Східної
Європи)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.110.5cd56bc5a9311.22

Języki wykładowe
Ukraiński

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest przeanalizowanie procesów społeczno-gospodarczych, kulturowych i politycznych
na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

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

SPU_K1_W03 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi wykorzystywać metody i narzędzia
badawcze do analizy problematyki właściwej dla
kierunku studiów w zakresie nauk społecznych
i humanistycznych

SPU_K1_U01 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Termin Europa Środkowo-Wschodna. Historia Europy Środkowo-Wschodniej w
kontekście historii europejskiej cywilizacji.
2. Tożsamość Europy Środkowo-Wschodniej. Wspólne cechy historyczne,
polityczne i kulturowe regionu
3. Współczesne odczytywanie koncepcji Europa Środkowo-Wschodnia w
ukraińskiej i światowej historiografii.
4. Skutku przyjęcia chrześcijaństwa przez państwa Europy Środkowo-Wschodniej
5. Społeczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej w okresie średniowiecza.
6. Związki państw Europy Środkowo-Wschodniej z Świętym Cesarstwem
Rzymskim i papiestwem.
7. Renesans w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
8. Polityka dynastii Jagiellonów i Piastów
9. Rzeczpospolita Obojga Narodów w czasach ostatnich Jagiellonów.
10. Cechy charakterystyczne kryzysu w 17 stuleciu i jego następstwa dla
społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej.
11. Przyczyny i skutki wojny 30-letniej
12. Oświecenie i jego cechy w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
13. Rola i znaczenie Wielkiej Rewolucji Francuskiej oraz rewolucji przemysłowej
dla państw Europy Środkowo-Wschodniej.
14. Europa Środkowo-Wschodnia po I wojnie światowej
15. Europa Środkowo-Wschodnia podczas II wojny światowej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Aktywność na zajęciach i zaliczenie egzaminu na końcu semestru

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych 1: komunikacja
interpersonalna (Тренінг розвитку соціальних навичок 1:

інтерперсональна комунікація)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.110.5cd56bc5d079e.22

Języki wykładowe
Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Rozwój kompetencji komunikatywnych studentów, usprawnienie umiejętności porozumiewania się na poziomie
interpersonalnym zarówno w sytuacjach codziennych jak w życiu zawodowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Umiejętności – Student potrafi:



Sylabusy 48 / 386

U1

sprawnie porozumiewać się na poziomie
interpersonalnym zarówno w sytuacjach codziennych
jak w życiu zawodowym, komunikować się,
wykorzystując specjalistyczną terminologię z zakresu
studiów polsko-ukraińskich, prowadzić debatę,
współpracować w zespole, planować i organizować,
oraz skutecznie realizować zadana, wyciągać wnioski,
udzielać i przyjmować informacje zwrotne.

SPU_K1_U05 zaliczenie pisemne

U2
planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole nad projektami z zakresu studiów polsko –
ukraińskich, a także realizować własne uczenie się
przez całe życie

SPU_K1_U04 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 do kultywowania i upowszechniania wzorów
właściwego postępowania w środowisku pracy SPU_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

wykonanie ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Dla czego komunikacja interpersonalna jest ważna? U1, U2, K1

2. Bariery komunikacyjne. Techniki skutecznego porozumiewania się U1, U2, K1

3. Aktywne słuchanie. Techniki aktywnego słuchania U1, U2, K1

4. Komunikaja bez przemocy jako metoda przezwyciężania sytuacji konfliktowych U1, U2, K1

5. Asertywność i komunikacja asertywna U1, U2, K1

6. Komunikacja niewerbalna U1, U2, K1

7. Style komunikacji / style osobowości. Autodiagnoza umiejętności
komunikacyjnych U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne obecność oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach (50%), praca pisemna
(samoanaliza) (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa
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Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych 1: komunikacja
interpersonalna

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.110.5cd42d39d11c9.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Rozwój kompetencji komunikatywnych studentów, usprawnienie umiejętności porozumiewania się na poziomie
interpersonalnym zarówno w sytuacjach codziennych jak w życiu zawodowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

absolwent potrafi sprawnie porozumiewać się
na poziomie interpersonalnym zarówno w sytuacjach
codziennych jak w życiu zawodowym, komunikować
się, wykorzystując specjalistyczną terminologię
z zakresu studiów polsko-ukraińskich, prowadzić
debatę, współpracować w zespole, planować
i organizować, oraz skutecznie realizować zadana,
wyciągać wnioski, udzielać i przyjmoać informacje
zwrotne.

SPU_K1_U05 zaliczenie pisemne

U2
absolwent potrafi planować i organizować pracę
indywidualną oraz w zespole nad projektami z zakresu
studiów polsko – ukraińskich, a także realizować
własne uczenie się przez całe życie

SPU_K1_U04 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
absolwent jest gotów do kultywowania
i upowszechniania wzorów właściwego postępowania
w środowisku pracy

SPU_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Dla czego komunikacja interpersonalna jest ważna? U1, U2, K1

2. Bariery komunikacyjne: jak je pokonać U1, U2, K1

3. Aktywne słuchanie. Techniki aktywnego słuchania U1, U2, K1

4. Komunikaja bez przemocy jako metoda przezwyciężania sytuacji konfliktowych U1, U2, K1

5. Asertywność i komunikacja asertywna U1, U2, K1

6. Komunikacja niewerbalna U1, U2, K1
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7. Style komunikacji / style osobowości. Autodiagnoza umiejętności
komunikacyjnych U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne obecność oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach (50%), praca pisemna
(samoanaliza) (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecno na zajęciach obowiązkowa
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Współczesna polityka językowa na Ukrainie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.110.5cd42d3a02134.22

Języki wykładowe
Polski

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z aktualną sytuacją językową na Ukrainie oraz glównymi kierunkami jej kształtowania

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
aktualną sytuacją językową na Ukrainie, wpływ
lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
na kształtowanie zjawisk i procesów dotyczących
polityki językowej w tym kraju

SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne,
projekt, zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać metody i narzędzia badawcze
do analizy problematyki właściwej dla kierunku
studiów w zakresie nauk społecznych
i humanistycznych

SPU_K1_U01 projekt, zaliczenie

U2
planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole nad projektami z zakresu studiów polsko –
ukraińskich, a także realizować własne uczenie się
przez całe życie

SPU_K1_U04 projekt, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do sprawdzianu 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. Język i jego cechy. Społeczne funkcje języka. Język a tożsamość W1

2. Język ukraiński wśród innych języków europejskich. Dyskusje dookoła genezy
jezyka ukraińskiego. W1

3. Zróżnicowanie terytorialne, funkcjonalne i socjalne współczesnego języka
ukraińskiego. Współczesny ukraiński język literacki: podstawowe wiadomości. W1

4. Sytuacja języka ukraińskiego na Ukrainie dziś oraz jej przyczyny. Ukraiński
lingwocyd. Ukraińsko-rosyjska dwujęzyczność. W1, U1, U2

5. Surżyk jako zjawisko socjo-lingwistyczne. W1, U1, U2, K1
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6. Mniejszości narodowe na Ukrainie, stan i status ich języków. Język rosyjski na
Ukrainie – czy jest zagrożony? Jezyk polski na Ukrainie. W1, U1, U2, K1

7. Język ukraiński w Polsce. Gwary ukraińskie w Polsce. Stan i status języka
ukraińskiego w Polsce. W1, U1, U2, K1

8. Polityka językowa: ogólne zagadnienia. Modele oraz zasady polityki językowej.
Polityka językowa w UE: podstawy prawne, instytucje, organizacje. W1, U1, U2, K1

9. Polityka językowa na Ukrainie. Język a polityka: kwestie językowe we współczenej
polityce ukraińskiej. W1, U1, U2, K1

10. Sytuacja językowa Ukraińców poza granicami Ukrainy. Język ukraiński w Polsce. W1, U1, U2, K1

11. Tendencje rozwojowe we współczesnym języku ukraińskim W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, projekt,
zaliczenie

na zaliczenie w równych częściach złożą się oceny za
aktywny udział w zajęciach, prezentacja na wybran
temat, pisemny sprawdzian zaliczeniowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Wielojęzyczność i polityka językowa w Europie (Багатомовність та мовна
політика в Європі)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.110.5cd56bc63fd92.22

Języki wykładowe
Ukraiński

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
na kształtowanie polityki językowej w różnych krajach
w Europie i na świecie, w tym na Ukrainie i w Polsce

SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać metody i narzędzia badawcze
do analizy problematyki właściwej dla kierunku
studiów w zakresie nauk społecznych
i humanistycznych

SPU_K1_U01 zaliczenie pisemne, esej
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U2
planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole nad projektami z zakresu studiów polsko –
ukraińskich, a także realizować własne uczenie się
przez całe życie.

SPU_K1_U04 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie eseju 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wprowadzenie do zagadnień wielojęzyczności: rodzaje wielojęzyczności, zjawiska
z nią związane i badające je dziedziny nauki. Język / dialekt / odmiana regionalna /
gwara/ etnolekt – dywagacje pojęciowe i przykłady

W1

2.
Wielojęzyczna Europa dziś: języki narodowe, mniejszościow, regionalne Europy
oraz języki zagrożone (Atlas Językow zagrożonych UNESCO). Języki emigrantów w
wybranych krajach Europy

W1, U1

3.
Sytuacje językowe w krajach wielojęzycznych (Hiszpania, Belgia, Szwajcaria, kraje
byłej Jugosławii): zapisy konstytucyjne oraz praktyka. Współczesne konflikty
językowe

W1, U1, U2, K1

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

W1, U1, U2, K1
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5.
Polityka wielojęzyczności w UE oraz jej realizacje na poziomie państwowym i
regionalnym (wybrane przykłady). Instytucje, organizacje oraz programy
analizujące / monitorujące zjawiska związana z wielojęzycznością w Europie i jej
regionach.

W1, U1, U2, K1

6.
Języki regionalne i mniejszościowe w Europie, ich sytuacja i ochrona. Europejska
Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych -- silne i słabe strony. Jej
realizacja.

W1, U1, U2, K1

7. Wielojęzyczność w Polsce: mniejszości językowe i etniczne, kaszubski język
regionalny, status języka śląskiego. Język ukraiński w Polsce. W1, U1, U2, K1

8. Wielojęzyczność na Ukrainie: szanse i wyzwania. Język polski na Ukrainie. W1, U1, U2, K1

9. Wielojęzyczność a edukacja językowa W1, U1, U2, K1

10. Global English -- współczesna Lingua franca Europy ? W1, U1, U2, K1

11. Wielojęzyczna przyszłość Europy: wyzwania i perspektywy W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Polsko-ukraiński dialog kulturowy w epoce renesansu i baroku (Польсько-
український культурний діалог в добу ренесансу та бароко)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.110.5cd42d2fc7418.22

Języki wykładowe
Ukraiński

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student poznaje renesansowe i barokowe dziedzictwo kulturowe polsko-ukraińskiego pogranicza

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
wpływ lokalnych i regionalnych czynników
na kształtowanie zjawisk i procesów kulturowych w I
Rzeczypospolitej w wymiarze historycznym.

SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 identyfikować i analizować wyżej wymienione zjawiska
w kulturze I Rzeczypospolitej. SPU_K1_U02 zaliczenie pisemne,

prezentacja

U2
gromadzić informacje oraz przedstawiać analizy
dotyczące wymienionych kulturowych procesów
i zjawisk.

SPU_K1_U03 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Koncepcja Ukrainy między Wschodem i Zachodem w XX-wiecznej historiografii
(idee, stereotypy). Pojęcie „Europa” w ukraińskim piśmiennictwie XVI-XVII w.
Pogranicze kulturowe w Rzeczypospolitej - termin, problematyka, badacze.
Wielojęzyczność piśmiennictwa ukraińskiego XVI-XVIII w. w badaniach naukowych
na Ukrainie i w Polsce (I. Maksymowicz, M. Wozniak, I. Franko, M. Wiszniewski).
Pisarze polscy i łacińscy Rusini w spuściźnie naukowej Iwana Wahylewicza.
Wzorce „łacińskiej” uczoności w piśmiennictwie ukraińskim XVI w. Recepcja
renesansu na Ukrainie. Reformacja i kontrreformacja, unia w Brześciu, a kultura
ukraińska XVI/XVIII w. (Rzeczpospolita) – okcydentalizacja czy latynizacja. Rola
szkolnictwa jezuickiego i Akademii Zamojskiej w kształceniu młodzieży ukraińskiej.
Protestanci na Ukrainie: druki, intelektualne elity, szkoły. Oferta oświatowa
zakonu Bazylianów w XVIII w. Ukraińska młodzież w zachodnich uniwersytetach.
Zachodnie inspiracje w szkolnictwie prawosławnym (języki wykładowe, program
nauczania, podręczniki). Kijowsko-Mohylańska Akademia i jej europejskość w
opinii polskich i ukraińskich badaczy XIX-XX w. (A. Jabłonowski, J. Łukaszewicz, M.
Kulisz, M. Drahomanow, I. Franko, M. Wozniak, W. Niczyk, I. Zachara).

W1, U1, U2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, prezentacja
- aktywności na zajęciach, - zaliczenie testów i referatu, -
kolokwium na koniec semestru, do którego przystępuje
student pozytywnie oceniony za aktywność, testy, referat

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Ukraińska kultura ludowa (Українська народна культура)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.110.5cd42d3018206.22

Języki wykładowe
Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze znaczeniem i rolą ukraińskiego folkloru w życiu współczesnych
Ukraińców oraz próba spojrzenia na jego znaczenie w ujęciu historycznym.

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 wpływ lokalnych, regionalnych
i globalnych czynników na kształtowanie zjawisk
i procesów kulturowych w obszarze relacji polsko-
ukraińskich w wymiarze historycznym i współczesnym

SPU_K1_W01 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie referatu 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Próba zdefiniowania folkloru. Regiony etnograficzne Ukrainy, ogólna
charakterystyka. Ukraiński rok obrzędowy W1

2. Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Znaczenie dnia świętego Mikołaja U1

3. Boże Narodzenie i świętowanie Nowego Roku jak okres radości K1

4. Wielki Post - okres oczekiwania i przygotowania do Świąt Wielkanocnych W1

5. Ukraińska Wielkanoc - synteza chrześcijańskiego świętowania i pogańskiego
przywitania wiosny W1

6. Charakterystyka Zielonych Świąt W1

7. Charakterystyka świata rusałek na przykładzie dni Rusalii i wiosennych obrzędów U1

8. Analiza kultury agrarnej i pasterskiej na przykładzie dnia świętego Jerzego U1
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9. Noc Jana Kupały - apogeum wiosennych obrzędów pogańskich W1, K1

10. Uroczystości i zwyczaje w ukraińskim jesiennym kalendarzu obrzędowym W1

11. Przenikanie się chrześcijańskiej i pogańskiej kultury na przykładzie dnia świętego
Andrzeja U1

12. Ukraińskie bajki i legendy W1

13. Ukraińska demonologia na przykładzie pogańskich wierzeń narodu W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, prezentacja Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie referatu, test
zaliczeniowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa - maksymalnie trzy nieobecności
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Przedmiot fakultatywny I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.110.1558938285.22

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

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
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Cel określony przez osobę aktualnie prowadzącą zajęcia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do krytycznej oceny zjawisk
kulturowych w obszarze studiów polsko-ukraińskich. SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Tematyka zajęć podana przez prowadzącego związana z dyscypliną nauki o
kulturze i religii. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę obecność i aktywność na zajęciach, pozytywna ocena ze sprawdzianu
końcowego
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Wstęp do studiów postzależnościowych (Вступ до постзалежних студій)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.110.60472542d8825.22

Języki wykładowe
Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu będzie próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o możliwość i celowość zastosowania szeroko
rozumianej perspektywy postzależnościowej do badań kultury Europy Środkowej i Wschodniej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student zna i rozumie miejsce i znaczenie nauk
społecznych i humanistycznych w systemie nauk oraz
metodologię badań właściwą dla kierunku studia
polsko – ukraińskie

SPU_K1_W01 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student potrafi wykorzystywać metody i narzędzia
badawcze do analizy problematyki właściwej dla
kierunku studiów w zakresie nauk społecznych
i humanistycznych

SPU_K1_U01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

Przygotowanie do sprawdzianów 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Centralnym tematem konwersatorium będzie próba znalezienia odpowiedzi na
pytanie o możliwość i celowość zastosowania szeroko rozumianej perspektywy
postzależnościowej do badań kultury Europy Środkowej i Wschodniej.

W trakcie zajęć student zostanie zapoznany z głównymi kierunkami studiów
postzależnościowych zarówno w obszarze nauki zachodniej, jak i środkowo-
wschodioeuropejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ukraińskiej.

Szczegółowy zakres problemowy realizowanego w trakcie kursu materiału
prowadzący podaje studentom na pierwszych zajęciach wraz z obowiązującą
literaturą przedmiotu.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Studenci otrzymują ocenę za aktywną dyskusję, testy i
referat/prezentację, pozytywna ocena jest warunkiem
dopuszczenia do zaliczenia końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-
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Symbole i znaki kultury w sztuce
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.110.5cd42d2fa543e.22

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student posiada wiedzę o najważniejszych znakach
kultury, symbolice chrześcijańskiej i antycznej,
poznaje ich źródła ideowe i formalne, treści
i znaczenia.

SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student zdobywa umiejętność dostrzegania w dziełach
sztuki źródeł do poznania dziejów kultury, duchowości,
gustów i wrażliwości estetycznej, wiedzy religijnej,
sposobu myślenia, odczytywania rzeczywistości,
kontaktów kulturalnych, związków artystycznych.

SPU_K1_U02 zaliczenie pisemne,
prezentacja
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

docenia wartości dzieł sztuki i dziedzictwa
kulturowego. Jest gotów do podejmowania działań
na rzecz jego zachowania. Student jest gotów
do krytycznej oceny posiadanych informacji,
wykorzystywania wiedzy do zadań praktycznych.

SPU_K1_K01 zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

W ciągu tysięcy lat trwania i rozwoju kultura duchowa wykształciła cały szereg
niewerbalnych środków przekazu, tj. znaków, obrazów, symboli, gestów, które
czytelne, rozpoznawalne i zrozumiałe, istniały przez wieki przede wszystkim w
sztukach plastycznych. Dzięki nim możliwe było przekazywanie treści głębszych
niż sam temat przedstawienia, dostępnych dla wszystkich, bądź skierowanych do
konkretnego odbiorcy, niekiedy ukrytych, zaszyfrowanych. Były to często
przedmioty, motywy i zjawiska dobrze znane człowiekowi, i właśnie ta bliskość
pozwalała nadawać im dodatkowe znaczenie, często wypływające z
doświadczenia. Stąd długowieczność i powszechność symbolicznych treści w nich
zawartych. Kurs wykładów dotyczyć będzie wybranych znaków i symboli obecnych
w sztuce europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem zabytków
ruskich/ukraińskich i polskich) od średniowiecza po współczesność. Zostaną one
omówione na szerokim tle, ze wskazaniem źródeł ideowych i formalnych, ze
scharakteryzowaniem ich pierwotnych i wtórnych znaczeń. Uwaga zostanie
skupiona wokół takich motywów jak: miasto, góra, rzeka, ogród, drzewa (rajskie,
figowe, palma, dąb, laur, cyprys, cedr, jabłoń, mirra), rośliny zielone (bluszcz,
winna latorośl, akant, oset), kwiaty (lilia, róża, lotos), zwierzęta rzeczywiste (lew,
wąż, orzeł, pelikan, gołąb, paw) i mityczne (smoki, meduzy, chimery, hydry,
syreny), symbole kosmograficzne (nieboskłon, słońce, księżyc, środek ziemi,
strony świata), insygnia władzy (korona, berło, kula/sfera), atrybuty
(książka/zwój), motywy architektoniczne (arkada, kolumna, łuk tryumfalny,
brama).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, prezentacja
- sprawdzanie stopnia przygotowania w czasie dyskusji w
czasie zajęć - ocena pracy pisemnej lub prezentacji - ocena
kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Polsko ukraiński dialog kulturowy w epoce renesansu i baroku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.110.602fa1f0c79b0.22

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student poznaje renesansowe i barokowe dziedzictwo kulturowe polsko-ukraińskiego pogranicza

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wpływ lokalnych i regionalnych czynników
na kształtowanie zjawisk i procesów kulturowych w I
Rzeczypospolitej w wymiarze historycznym.

SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 identyfikować i analizować wyżej wymienione zjawiska
w kulturze I Rzeczypospolitej. SPU_K1_U02 zaliczenie pisemne,

prezentacja

U2
gromadzić informacje oraz przedstawiać analizy
dotyczące wymienionych kulturowych procesów
i zjawisk.

SPU_K1_U03 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Koncepcja Ukrainy między Wschodem i Zachodem w XX-wiecznej historiografii
(idee, stereotypy). Pojęcie „Europa” w ukraińskim piśmiennictwie XVI-XVII w.
Pogranicze kulturowe w Rzeczypospolitej - termin, problematyka, badacze.
Wielojęzyczność piśmiennictwa ukraińskiego XVI-XVIII w. w badaniach naukowych
na Ukrainie i w Polsce (I. Maksymowicz, M. Wozniak, I. Franko, M. Wiszniewski).
Pisarze polscy i łacińscy Rusini w spuściźnie naukowej Iwana Wahylewicza.
Wzorce „łacińskiej” uczoności w piśmiennictwie ukraińskim XVI w. Recepcja
renesansu na Ukrainie. Reformacja i kontrreformacja, unia w Brześciu, a kultura
ukraińska XVI/XVIII w. (Rzeczpospolita) – okcydentalizacja czy latynizacja. Rola
szkolnictwa jezuickiego i Akademii Zamojskiej w kształceniu młodzieży ukraińskiej.
Protestanci na Ukrainie: druki, intelektualne elity, szkoły. Oferta oświatowa
zakonu Bazylianów w XVIII w. Ukraińska młodzież w zachodnich uniwersytetach.
Zachodnie inspiracje w szkolnictwie prawosławnym (języki wykładowe, program
nauczania, podręczniki). Kijowsko-Mohylańska Akademia i jej europejskość w
opinii polskich i ukraińskich badaczy XIX-XX w. (A. Jabłonowski, J. Łukaszewicz, M.
Kulisz, M. Drahomanow, I. Franko, M. Wozniak, W. Niczyk, I. Zachara).

W1, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

konwersatorium zaliczenie pisemne, prezentacja
- aktywności na zajęciach, - zaliczenie testów i referatu, -
kolokwium na koniec semestru, do którego przystępuje
student pozytywnie oceniony za aktywność, testy, referat

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Ukraiński folklor we współczesnym ujęciu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.110.5cd42d2fe90d7.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze znaczeniem i rolą ukraińskiego folkloru w życiu współczesnych
Ukraińców oraz próba spojrzenia na jego znaczenie w ujęciu historycznym.

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

SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U02 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Przygotowanie do sprawdzianów 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Próba zdefiniowania folkloru. Regiony etnograficzne Ukrainy, ogólna
charakterystyka. Ukraiński rok obrzędowy W1

2. Współczesne przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Znaczenie dnia
świętego Mikołaja U1

3. Boże Narodzenie i karnawał jako czas radości U1

4. Wielki Post – czas oczyszczenia i przygotowania do Świąt Wielkanocnych W1

5. Ukraińska Wielkanoc – połączenie religijnego świętowania Zmartwychwstania i
pogańskiego przywitania wiosny U1

6. Charakterystyka Świąt Zesłania Ducha Świętego U1

7. Charakterystyka świata topielic i rusałek na przykładzie dnia „Rusalii” W1
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8. Analiza kultury pasterskiej i agrarnej na przykładzie święta św. Jerzego W1

9. Noc Iwana Kupały – apogeum wiosennego świętowania U1

10. Uroczystości i zwyczaje w ukraińskim jesiennym kalendarzu obrzędowym U1

11. Przenikanie się kultury chrześcijańskiej i pogańskiej na przykładzie Andrzejek U1

12. Bajki i legendy ukraińskie K1

13. Demonologia ukraińska jako przykład pogańskich wierzeń narodu K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie
referatu, kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (maksymalnie 3 nieobecności)
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Ukraińska kultura ludowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.110.602fa29ba91a1.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ukraińską kulturą ludową, jej rolą i miejscem we współczesnym
świecie.

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

SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U02 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

przygotowanie referatu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Próba zdefiniowania folkloru. Regiony etnograficzne Ukrainy, ogólna
charakterystyka. Ukraiński rok obrzędowy W1, K1

2. Współćzesne przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Znaczenie dnia
świętego Mikołaja W1, U1

3. Boże Narodzenie i karnawał jako czas radości W1, U1, K1

4. Wielki Post – czas oczyszczenia i przygotowania do Świąt Wielkanocnych W1, K1

5. Ukraińska Wielkanoc – połączenie religijnego świętowania Zmartwychwstania i
pogańskiego przywitania wiosny W1, K1

6. Charakterystyka Świąt Zesłania Ducha Świętego W1, K1
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7. Charakterystyka świata topielic i rusałek na przykładzie dnia „Rusalii” W1, U1

8. Analiza kultury pasterskiej i agrarnej na przykładzie święta św. Jerzego W1

9. Noc Iwana Kupały – apogeum wiosennego świętowania W1, U1

10. Uroczystości i zwyczaje w ukraińskim jesiennym kalendarzu obrzędowym W1, U1

11. Przenikanie się kultury chrześcijańskiej i pogańskiej na przykładzie Andrzejek W1

12. Demonologia ukraińska jako przykład pogańskich wierzeń narodu W1

13. Bajki i legendy ukraińskie W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, prezentacja
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w
zajęciach (maksymalnie 3 nieobecności), przygotowanie
prezentacji na zadany temat, zaliczenie kolokwium
pisemnego na pozytywną ocenę.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział w zajęciach jest obowiązkowy, dopuszczalne są maksymalnie trzy nieobecności.
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Swoi i obcy w dawnej kulturze polskiej i ruskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.110.1586249829.22

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
na kształtowanie zjawisk i procesów społecznych,
politycznych, kulturowych w obszarze relacji polsko-
ukraińskich w wymiarze historycznym i współczesnym.

SPU_K1_W03 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 identyfikować i analizować wyżej wymienione zjawiska
w kulturze I Rzeczypospolitej. SPU_K1_U02 prezentacja
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U2
gromadzić informacje oraz przedstawiać analizy
dotyczące wymienionych kulturowych procesów
i zjawisk.

SPU_K1_U03 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny opinii (stereotypy, mity),
dotyczących własnej i innych kultur SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę,

prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do imagologii.
Wizja słowiańskiej jedności w historiografii średniowiecznej.
Relacje między chrześcijanami katolikami i prawosławnymi oraz ich stosunek do
pogan w średniowieczu.
Swoi i obcy w źródłach ruskich XII-XIV w.
Wizja Europy w kulturze ruskiej w XVI-XVII w.
Nieprawosławny świat w ruskiej kulturze XVI-XVII w.
Ukraina oczami Polaków i w zachodniej optyce (XIII-XVIII w.)
Autostereotypy i mity szlacheckie w dawnej Rzeczypospolitej.
Rzeczpospolita w zachodnioeuropejskich źródłach XVI-XVII w.
Długie życie stereotypów.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, prezentacja - aktywności na zajęciach, - zaliczenie testów i
referatu/prezentacji
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Wzajemne dziedzictwo materialne Polski i Ukrainy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.110.1586250116.22

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Zna i rozumie wpływ lokalnych i regionalnych
czynników na kształtowanie procesów społecznych,
politycznych, kulturowych i gospodarczych w Ukrainie
i w Polsce w kontekście historycznym i współczesnym

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02,
SPU_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 do krytycznego obioru informacji i posiada
świadomość weryfikowania posiadanej wiedzy SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

K2
Jest świadomy znaczenia wiedzy i umiejętności oraz
potrafi je wykorzystać w życiu zawodowym
i społecznym

SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 60

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przesunięcie granic po drugiej wojnie światowej i związane z nim przesiedlenia
ludności spowodowały, że w obrębie granic Polski znalazły się obiekty należące do
ukraińskiego dziedzictwa kulturowego, a na terenie Ukraińskiej Republiki
Radzieckiej – polskiego. Bez względu na zaistniałe nowe uwarunkowania
polityczne i społeczne, władze i narody zamieszkujące oba państwa powinny
zabytki te uznawać za wspólne dziedzictwo, otaczać je należytą opieką,
rozpowszechniać o nich wiedzę, ucząc zarazem szacunku dla tradycji, tolerancji
dla różnorodności, dbałości o pamiątki przeszłości, wrażliwości na wartości
historyczne i estetyczne.  

Cykl wykładów dotyczyć będzie najważniejszych zabytków polskich na Ukrainie i
ukraińskich w Polsce. Opisane zostaną ich dzieje, przeanalizowane wartości
artystyczne, opisane znaczenie dla kultury obu narodów. Wyróżnione zostaną
obiekty architektoniczne, rzeźbiarskie i malarskie tworzone przez polskich
artystów, bądź na zamówienie polskich magnatów, a wiec najważniejsze twierdze
(np. Kamieniec Podolski, Chocim, Trembowla, Brody, Jazłowiec, Brzeżany), dwory
szlacheckie (np. Młynów, Woronowice, Tulczyn, Malejowice, Wierzchownia),
kościoły wraz z ich wyposażeniem (np. Lwów, Hodowica, Horodenka, Nawaria,
Buczacz), pomniki nagrobne (np. Sieniawskich, Żółkiewskich, w kaplicach
łacińskiej katedry lwowskiej, na Cmentarzu Łyczakowskim), obrazy polskich
twórców w zbiorach ukraińskich (np. we Lwowskiej Galerii Obrazów, Lwowskim
Muzeum Narodowym). Scharakteryzowane zostaną także najważniejsze zabytki
ruskich i ukraińskich twórców zachowane na ziemiach dzisiejszej Rzeczypospolitej:
malowidła fundacji Jagiellonów w kościołach katolickich (Kraków, Wiślica,
Sandomierze, Lublin), najświetniejsze księgi rękopiśmienne i drukowane, cerkwie
drewniane i ich wyposażenie (np. Radruż, Gorajec, Chotyniec, Powroźnik,
Kwiatoń), ikony oraz cerkiewne malowidła ścienne (np. w Posadzie Rybotyckiej),
ikonostasy (np. w Lublinie, Przemyślu, Jarosławiu). 

W1, U1, K1, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia kursu jest pozytywnie zdane kolokwium.
Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest obecność na zajęciach.
Dopuszczalna liczba opuszczonych zajęć: 3 Ocena kolokwium (max. 20
punktów): liczba punktów - ocena 10,5-12 – dostateczna 12,5-14 –
dostateczna+ 14,5-16 – dobra 16,5-18 – dobra+ 18,5-20 – bardzo dobra
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Kultura Lwowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.110.1588935082.22

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student po zakończeniu kursu powinien posiąść
podstawowe wiadomości na temat najważniejszych
zjawisk kulturowych i artystycznych zachodzących
we Lwowa w ciągu kilku wieków, znać najważniejszych
artystów, pisarzy, działaczy kultury tam działających;
powinien utrwalić podstawowe terminy
z kulturoznawstwa, cechy charakterystyczne epok
historycznych, treści zawarte w dziełach kultury, ich
funkcję i przeznaczenie

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

Student po zakończeniu kursu powinien umieć omówić
cechy epok historycznych odzwierciedlonych
w dziełach kultury; wskazywać na różnice
i podobieństwa między nimi; opisywać dziedzictwo
kulturalne przy użyciu właściwych terminów,
klasyfikować zabytki, przypisywać dzieła konkretnej
epoce; dostrzegać i wyjaśniać związki między ideami
epok historycznych a ich materialnymi
odzwierciedleniami i manifestacjami; rozumieć
zależność między wartościami formalnymi
a treściowymi dzieł kultury; wskazywać na elementy
tradycyjne dla kultury ruskiej i odróżniać je od cech
obcych i nowych

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student powinien rozumieć znaczenie dziedzictwa
kulturowego, jako źródła do poznania dziejów
społeczności lokalnych i narodowych, duchowości,
sposobu myślenia, odczytywania rzeczywistości;
powinien doceniać wartość estetyczną dzieł kultury;
dostrzegać związki między symbolami i znakami
kulturowymi z przeszłości i teraźniejszości; cenić
wartość wielokulturowych społeczeństw, szanować ich
różnorodność i oryginalność

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Relikty średniowiecznego Lwowa
2. Lwów doby Renesansu
3. Bractwo stauropigialne i jego rola w tworzeniu nowożytnej kultury prawosławnej
4. Lwów siedzibą biskupów trzech Kościołów: ormiańskiego, rzymsko-katolickiego i
prawosławnego
5. Znaczenie mecenatu lwowskich zakonów w epoce potrydenckiej
6. Okcydentalizacja kultury prawosławnej na przykładzie zabytków Lwowa
7. Symbioza sztuk na przykładzie wyposażenia lwowskich świątyń barokowych
8. Cmentarz Łyczakowski jako pomnik kultury
9. Elita intelektualna i finansowa Lwowa na portretach, pomnikach i we
wspomnieniach
10. Historycyzm we Lwowie
11. Weduty Lwowa - jako pomnik pamięci
12. Lwowska bohema i jej znaczenie
13. Secesja lwowska
14. Art deco - styl w sztuce i styl życia
15. Muzea, biblioteki, teatry - życie naukowe i kulturalne we Lwowie w końcu XX i
na początku XX wieku

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne pozytywnie zaliczony sprawdzian
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Wstęp do studiów postzależnościowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.110.602f793be38c9.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu będzie próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o możliwość i celowość zastosowania szeroko
rozumianej perspektywy postzależnościowej do badań kultury Europy Środkowej i Wschodniej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student zna i rozumie miejsce i znaczenie nauk
społecznych i humanistycznych w systemie nauk oraz
metodologię badań właściwą dla kierunku studia
polsko – ukraińskie

SPU_K1_W01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student potrafi wykorzystywać metody i narzędzia
badawcze do analizy problematyki właściwej dla
kierunku studiów w zakresie nauk społecznych
i humanistycznych

SPU_K1_U01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

analiza problemu 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Centralnym tematem konwersatorium będzie próba znalezienia odpowiedzi na
pytanie o możliwość i celowość zastosowania szeroko rozumianej perspektywy
postzależnościowej do badań kultury Europy Środkowej i Wschodniej.
W trakcie zajęć student zostanie zapoznany z głównymi kierunkami studiów
postzależnościowych zarówno w obszarze nauki zachodniej, jak i środkowo-
wschodioeuropejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ukraińskiej.
Szczegółowy zakres problemowy realizowanego w trakcie kursu materiału
prowadzący podaje studentom na pierwszych zajęciach wraz z obowiązującą
literaturą przedmiotu.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Studenci otrzymują ocenę za aktywną dyskusję, testy i
referat/prezentację, pozytywna ocena jest warunkiem
dopuszczenia do zaliczenia końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Historia filozofii (Історія філософії)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.120.5cd56bc6649b4.22

Języki wykładowe
Ukraiński

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z dziejami europejskiej myśli filozoficznej Мета занять ознайомлення
студенів із історією європейської філософської думки

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
znaczenie filozofii dla kształtowania się nauk
społecznych i humanistycznych значення філософії у
формуванні суспільних та гуманітарних наук

SPU_K1_W01 egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1

identyfikować główne nurty filozoficzne i analizować
ich wpływ na zjawiska społeczne i kulturowe
хараткеризувати головні філософські напрями,
анаоізувати їхній вплив на суспільні та культурні
явища

SPU_K1_U02 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści критично оцінювати власні знання та
презентований зміст

SPU_K1_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
1. Podział filozofii oraz chronologia filozofii europejskiej

1. Галузі філософії, хронологія історії європейської філософії
W1

2.
2. Jońska filozofia przyrody. Filozofia sofistyczna i sokratejska

2. Йонські філософи природи. Софістична та сократівська філософія
U1

3.
3. Platon. Arystoteles.

3. Платон. Арістотель.
W1, U1

4.
4. Filozofia wczesnochrześcijańska:  Orygenes, św. Augustyn

4. Раннєхристиянська філософія:  Оріген, св Августин
W1, U1

5.
5. Mistycyzm średniowieczny: św. Bernard z Clairvaux, mistrz Eckhart

5. Середньовічний містицизм: св Бернард з Клерво, майстер Екгарт 
U1
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6.
6. Filozofia św. Tomasza z Akwinu

6. Філософія св Томи Аквінського
W1, U1

7.
7. Empiryzm brytyjski

7. Британський емпіризм.
U1

8.
8. Filozofia kartezjańska

8. Філософія Картезія
U1

9.
9. Monadologia G. Leibniza

9. Монадологія Г. Ляйбніца
U1

10.
10. Francuska filozofia oświeceniowa: Wolter, Rousseau, La Mettrie

10. Французька філософія просвітництва: Вольтер, Руссо, Ля Метрі
U1

11.
11. Krytycyzm niemiecki: Ch. Wollf, I. Kant

11. Німецький критицизм: Х. Вольф, І. Кант та їхній вплив на українську
філософію 19 ст.

U1

12.
12. Idealizm Hegla

12. Ідеалізм Гегеля.
U1

13.
13. Materializm dialektyczny Marksa i Engelsa.

13. Діалектичний матеріалізм Маркса і Енгельса
U1, K1

14.
14. Filozofia nietzscheańska

14. Нічеанська філософія
U1, K1

15.
15. Nurty filozoficzne XX wieku: bergsonizm, egzystencjalizm, hermeneutyka.

15. Філософські напрями 20 ст.: екзистенціалізм, бергсонізм, герменевтика
U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny minimum 50% obecności na zajęciach, egzamin pisemny відвідуваність
занять мін. 50%, письмовий іспит

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK
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Historia filozofii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.120.5ca756d4528f3.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dziejami europejskiej myśli filozoficznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 znaczenie filozofii w kształtowaniu się problematyki
nauk społecznych i humanistycznych SPU_K1_W01 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
identyfikować główne nurty filozoficzne oraz
dostrzegać ich wpływ na zjawiska oraz procesy
społeczne i kulturowe

SPU_K1_U02 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
treści SPU_K1_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Podział filozofii oraz chronologia filozofii europejskiej W1

2. 2. Jońska filozofia przyrody. Filozofia sofistyczna i sokratejska. W1

3. 3. Platon. Arystoteles. U1

4. 4. Filozofia wczesnochrześcijańska: patrystyka, Orygenes, św. Augustyn W1, U1

5. 5. Mistycyzm średniowieczny: św. Bernard z Clairvaux, mistrz Eckhart. U1

6. 6. Filozofia św. Tomasza z Akwinu W1, U1

7. 7. Empiryzm brytyjski U1

8. 8. Filozofia kartezjańska. U1

9. 9. Monadologia G. Leibniza U1

10. 10. Francuska filozofia oświeceniowa: Wolter, Rousseau, La Mettrie U1, K1

11. 11. Krytycyzm niemiecki: Ch. Wollf. I. Kant U1

12. 12. Idealizm Hegla W1, U1

13. 13. Materializm dialektyczny Marksa i Engelsa U1, K1

14. 14. Filozofia nietzscheańska U1, K1

15. 15. Nurty filozoficzne XX wieku: bergsonizm, egzystencjalizm, hermeneutyka. U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny minimum 50% obecności na zajęciach, egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK
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Wschodni i Zachodni krąg kulturowy (Східні та Західні культурні орбіти
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.120.5cd56bc68bc4e.22

Języki wykładowe
Ukraiński

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student poznaje w zarysie historię Kościoła oraz najważniejsze różnice doktrynalne i obrzędowe w Kościele
Wschodnim i Zachodnim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
na kształtowanie zjawisk i procesów społecznych
i kulturowych w obszarze relacji w Kościele
chrześcijańskim w wymiarze historycznym
i współczesnym.

SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikować i analizować zjawiska oraz procesy
społeczne i kulturowe w kontekście stosunków
Kościoła Wschodniego i Zachodniego.

SPU_K1_U02 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat
stosunków Kościoła Wschodniego i Zachodniego,
rozumie potrzebę sięgania do opinii ekspertów.

SPU_K1_K01 zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zarys historii chrześcijaństwa (0d Konstantyna Wielkiego do soboru w Trydencie).
Podstawowe pojęcia: Stary Rzym, Nowy Rzym, dogmat, prawosławny, katolicki,
ekumeniczny, powszechny, soborowy i ich rozumienie na przestrzeni tysiącleci.
Rywalizacja Starego Rzymu z Nowym, koncepcja pentarchii patriarchatów i
prymatu papieża. Dogmat o nieomylności. Spór o filioque.
Podstawowe nurty duchowości wschodniej i zachodniej. Rozwój monastycyzmu
(eremityzm, cenobityzm, starzec w monasterze, bazylianie, zachodnie zakony),
najważniejsze centra religijne i pielgrzymkowe i ich rola społeczna (m.in.
Jerozolima, Rzym, Athos).
Historyczne uwarunkowania podziałów na strefy wpływów Pax Latina i Pax
Bizantina a rozwój kulturowy i polityczny Słowian. Rozwój kulturowy Slavia
Orthodoxa i Slavia Latina.
Biblia, sakramentologia, eschatologia, rok liturgiczny w Kościele prawosławnym,
katolickim i protestanckim.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne,
prezentacja

test (oceniana jest znajomość opracowań i rozumienie
omawianych zagadnień), referat/prezentacja, kolokwium
końcowe do którego dopuszczony jest student, który otrzymał
pozytywną ocenę za referat/prezentację, zaliczył większość
testów (75%); a zwolniony student, który zaliczył powyżej 80%
testów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Kościół wschodni i zachodni
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.120.5cd42d3a6bdf7.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student poznaje w zarysie historię Kościoła oraz najważniejsze różnice doktrynalne i obrzędowe w Kościele
Wschodnim i Zachodnim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
na kształtowanie zjawisk i procesów społecznych
i kulturowych w obszarze relacji w Kościele
chrześcijańskim w wymiarze historycznym
i współczesnym.

SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikować i analizować zjawiska oraz procesy
społeczne i kulturowe w kontekście stosunków
Kościoła Wschodniego i Zachodniego.

SPU_K1_U02 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat
stosunków Kościoła Wschodniego i Zachodniego,
rozumie potrzebę sięgania do opinii ekspertów.

SPU_K1_K01 zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie projektu 15

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do sprawdzianu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Krótka historia chrześcijaństwa do 1054 r. oraz najważniejsze wydarzenia w
czasach po schizmie (m.in. sobory: Lyon, Florencja, Trydent, II Sobór Watykański).
Zarys duchowości wschodniej i zachodniej (m.in. pneumatologia a chrystologia,
apofatyzm a katafatyzm).
Podstawowe różnice doktrynalne m.in. koncepcja grzechu pierworodnego,
przebóstwienie a uświęcenie, problem z filioque, prymat papieża i pojęcie
soborowości, czyściec a mytarstwa, celibat).
Podstawowe różnice obrzędowe (liturgika, sakramentologia, rok liturgiczny,
kalendarz juliański i gregoriański). Dialog ekumeniczny w XX-XXI w.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne,
prezentacja

zaliczenie testów, referat/prezentacja oraz kolokwium
całościowe, do którego dopuszczony jest student, który
otrzymał pozytywną ocenę za referat/prezentację, zaliczył
większość testów (75%); a zwolniony student, który zaliczył
powyżej 80% testów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Procesy integracyjne w Europie (Інтеграційні процеси в Європі)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.120.5cd56bc6b1e0c.22

Języki wykładowe
Ukraiński

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta ze zjawiskami i procesami warunkującymi rozwój oraz ewolucję procesów integracyjnych
w Europie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
terminologię nauk społecznych i humanistycznych
wykorzystywaną dla analizy i charakterystyki
procesów integracyjnych w Europie.

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03 zaliczenie
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W2 wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
na ewolucję procesów integracyjnych w Europie.

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W3 funkcjonowanie europejskich, polskich i ukraińskich
instytucji politycznych.

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikować i analizować czynniki oraz zjawiska
polityczne, społeczne i kulturowe warunkujące proces
integracji europejskiej.

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U2
gromadzić informacje oraz przedstawiać analizy
dotyczące procesów i zjawisk politycznych,
społecznych, kulturowych.

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U03 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02 zaliczenie pisemne

K2
wypełniania zobowiązań społecznych, uczestnictwa
w projektach odnoszących się do problematyki
studiów polsko – ukraińskich.

SPU_K1_K02,
SPU_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Teoretyczne aspekty integracji europejskiej. Idea integracji europejskiej w
perspektywie historycznej. Etapy integracji europejskiej. Traktat z Maastricht i
utworzenie Unii Europejskiej. Reforma systemu instytucjonalnego UE, struktura i
funkcje instytucji Unii Europejskiej. Procedura podejmowania decyzji w ramach
UE. Budowa wspólnego rynku, unii walutowej i gospodarczej. Utworzenie
europejskiego systemu monetarnego. Ogólna charakterystyka polityk
wspólnotowych Unii Europejskiej. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
UE. Układ z Schengen. Rozszerzenie UE w latach 2004 - 2013: specyfika i główne
problemy. Stosunki Ukrainy z Unią Europejską. Umowa stowarzyszeniowa między
Ukrainą a Unią Europejską. Strefa wolnego handlu. Środki pomocowe UE w
ramach umowy stowarzyszeniowej. Perspektywa członkostwa Ukrainy w UE.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie Zaliczenie pisemnego testu cząstkowego oraz testu
końcowego.
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Ukraina w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.120.5cd42d3a9112a.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Student dysponuje wiedzą na temat miejsca i roli Ukrainy w systemie stosunków międzynarodowych. Potrafi
wskazać kluczowe czynniki i wyjaśnić najważniejsze problemy wpływające na politykę zagraniczną Ukrainy
i politykę środowiska międzynarodowego w stosunku do Ukrainy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
oraz zjawisk i procesów na politykę zagraniczną
Ukrainy, a także miejsce oraz rolę Ukrainy
w stosunkach międzynarodowych.

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2
funkcjonowanie organizacji międzynarodowych oraz
polskich i ukraińskich instytucji, wpływających
na kształtowanie stosunków polsko – ukraińskich.

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3
metody i narzędzia pozyskiwania danych w celu
analizy procesów w obszarze stosunków
międzynarodowych.

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikować i analizować zjawiska oraz procesy
polityczne, społeczne i gospodarcze określające
i warunkujące miejsce i rolę Ukrainy w stosunkach
międzynarodowych.

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

U2
gromadzić informacje oraz przedstawiać analizy
dotyczące procesów i zjawisk politycznych,
społecznych i gospodarczych wpływających
na ewolucję polityki zagranicznej Ukrainy.

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie do sprawdzianu 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 111 / 386

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ewolucja najbliższego otoczenia międzynarodowego Ukrainy. Miejsce i rola
Ukrainy w systemie stosunków międzynarodowych. Udział Ukrainy w
organizacjach międzynarodowych. Ewolucja założeń ogólnych polityki
zagranicznej Ukrainy. Tożsamość europejska i euroazjatycka w Ukrainie. Zachodni
i rosyjski soft power w Ukrainie. Ukraina w kontekście europejskim (Europa, Unia
Europejska). Kwestia członkostwa Ukrainy w UE. Współpraca między Ukrainą i
NATO. Ukraina i Federacja Rosyjska po 1991 roku. Wojna rosyjsko - ukraińska
(2014-2022). Współpraca polsko-ukraińska po 1991 roku.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, prezentacja,
zaliczenie

Moduł kończy się zaliczeniem pisemnym (forma: test
mieszany). Ocena końcowa jest średnią ocen z testu
zaliczeniowego w połowie semestru i testu końcowego.
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Polityka regionalna (Регіональна політика)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.120.5cd56bc6db3ca.22

Języki wykładowe
Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wprowadzenie do polityki regionalnej

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

SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

analiza dokumentów programowych 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polityka regionalna. Cele polityki regionalnej. Zasady polityki regionalnej. Kierunki
działania polityki regionalnej. Polityka interregionalna. Polityka intraregionalna.
Realizacja polityki regionalnej w Polsce i poszczególnych krajach UE. Przepisy i
instrumenty polityki regionalnej. Zarządzanie polityką regionalną. Cele strategii
Europa 2020: priorytety UE i polityka regionalna.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.
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Pogranicze jak zjawisko społeczno - polityczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.120.5cd42d3ab4d39.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

Student potrafi gromadzić informacje oraz
przedstawiać analizy dotyczące procesów i zjawisk
politycznych, społecznych, kulturowych właściwych
dla studiów polsko – ukraińskich z wykorzystaniem
technik informacyjno – komunikacyjnych.

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kategoria pogranicza i jej usytuowanie w nauce o polityce i społeczeństwie.
Wzrastające zainteresowanie problematyką pogranicza ze strony różnorodnych
nauk. Ukazanie pogranicza w różnych kontekstach i ujęciach, także w kulturologii,
geografii czy ekonomii (wymiana myśli i idei oraz wzajemne korzystanie z dorobku
naukowo-badawczego). Określenie podstawowych pojęć w badaniach nad
pograniczem jako zjawiskiem społeczno-politycznym. Dorobek teoretyczny i
empiryczny badań nad pograniczami polskimi, ukraińskimi czy szerzej -
europejskimi, jako punkt odniesienia do badań nad pograniczami w innych
częściach świata.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

konwersatorium zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.
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Społeczeństwa posttotalitarne (Посттоталітарні суспільства)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.120.5cd56bc750f61.22

Języki wykładowe
Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciem totalitaryzmu (faszyzm, nazizm, komunizm).

C2 Celem przedmiotu jest uświadomienie słuchaczom konsekwencji i zagrożeń doświadczenia totalitarnego
(komunizm) wśród społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie pojęcie oraz definicję
totalitaryzmu i posttotalitaryzmu w zakresie nauk
społecznych i humanistycznych.

SPU_K1_W02 zaliczenie

W2
Student zna i rozumie wpływ doświadczenia
totalitarnego na kształtowanie zjawisk i procesów
społecznych, politycznych, kulturowych w państwach
postsowieckich w wymiarze współczesnym.

SPU_K1_W03 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi identyfikować i analizować zjawiska
oraz procesy polityczne, społeczne i kulturowe
w kontekście właściwym dla kierunku studiów.

SPU_K1_U02 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie pojęć: totalitaryzmu, antytotalitaryzmu, posttotalitaryzmu,
neototalitaryzmu. Doświadczenie totalitaryzmu na Ukrainie. Społeczeństwo
sowieckie i jego rola dla wspóczesnej Ukrainy. Przejawy traumy historycznej
(pamięć narodowa i indywidualna). Rekonstrukcje i dekonstrukcje pamięci o
przeszłości narodu. Posttotalitarny i postkolonialny charakter współczesnej
Ukrainy. Posttotalitarne zachowania społeczne. Tożsamość językowa a proces
samoidentyfikacji w warunkach transformacji społeczeństwa posttotalitarnego.
Tendencje w kulturze ukraińskiego społeczeństwa posttotalitarnego.
Posttotalitarna Ukraina: między autorytaryzmem a demokrację liberalną.

W1, W2, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
Obecność na zajęciach (dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione
nieobecności w semestrze); znajomość zadanych tekstów weryfikowana
podczas dyskusji oraz kolokwiów; przygotowanie prezentacji
multimedialnej na wybrany temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii Europy pierwszej połowy XX wieku.
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Postsowieckie narracje narodowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.120.5cd42d3adbaba.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest uświadomienie słuchaczom zakorzenienia aktualnych społeczno-politycznych wątków
w ukraińskich narracjach narodowych czasów postsowieckich.

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 wpływ lokalnych, regionalnych
i globalnych czynników na kształtowanie zjawisk
i procesów społecznych, politycznych, kulturowych
w wymiarze historycznym i współczesnym.

SPU_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi gromadzić informacje oraz
przedstawiać analizy dotyczące procesów i zjawisk
politycznych, społecznych, kulturowych
z wykorzystaniem technik informacyjno –
komunikacyjnych.

SPU_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Paradygmaty myślenia o Ukrainie w narracjach narodowych (od początku 90. lat
XX wieku do 2017 roku). Narracje i reprezentacje narodowe. Budowanie narodu w
historiografii ukraińskiej po 1990 roku. Pojęcie tożsamości regionalnych we
współczesnej Ukrainie. Modernizacja i industrializacja. Lwów i Donieck w
dyskursach: historycznym, publicystycznym i politycznym. Dyskusje wokół
lokalnych i regionalnych narracji w kontekście ukraińskiej tożsamości.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszcza się 3
nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze); znajomość wymaganych
tekstów jako dopuszczenie do zaliczenia; zaliczenie ustne.
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Role społeczne w komunikacji (Соціальні ролі у спілкуванні)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.120.5cd42d30e8d6c.22

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
znaczenie ról społecznych w komunikacji, terminologię
nauk społecznych i humanistycznych właściwą dla
kierunku studia polsko – ukraińskie

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
komunikować się w zakresie różnych ról społecznych,
posługując się językami kierunkowymi, a także
wykorzystując specjalistyczną terminologię z zakresu
studiów polsko-ukraińskich, prowadzić debatę,

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03,
SPU_K1_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2
Studenci opanują strategie komunikacyjne rozumiane
jako umiejętność wyboru odpowiedniego sposobu
działania dla osiągnięcia maksymalnej skuteczności
komunikacji

SPU_K1_U03,
SPU_K1_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postępowania w publicznej, prywatnej, edukacyjnej
i zawodowej sferze życia

SPU_K1_K02,
SPU_K1_K03 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Czym jest rola społeczna?
2. Rola społeczna a osobowość człowieka. Rodzaje zachowań. W1

2.
3. Rodzaje ról społecznych: przypisane, osiągnięte, innowacyjne.
4. Charakter ról społecznych: sformalizowany /role organizacyjne/,
niesformalizowany / role wynikające z tradycji czy przyzwyczajeń/.

W1

3.

5. Role kierownicze /interpersonalne, informacyjne, decyzyjne,/ pracownicze /lider
zespołu, strateg, wykonawca/.
6. Problemy związane z funkcjonowaniem w rolach. Konflikt ról społecznych.
Odgrywanie ról społecznych. Przeciążenie rolą. Konflikt ról o charakterze
etycznym.

W1, U1, U2
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4.

7-10. Kontakty społeczne – działanie oraz reakcja w obrębie wszelkich ról
komunikacyjnych:
- ćwiczenia w grupach, symulacja, inscenizacja – 8 godz.
/nieznajomy – znajomy, członek rodziny – gość, student – profesor, klient –
sprzedawca, lekarz – pacjent, pracodawca – pracownik, urzędnik – petent,
podróżny – pasażer – turysta, widz – słuchacz – czytelnik, dziennikarz – aktor,
polityk, mówca - itp. /

W1, U1, U2, K1

5.

11-15. Kształcenie umiejętności rozumienia wszelkiego rodzaju monologów,
dialogów, polilogów realizowanych w normalnym tempie w różnych warunkach
odbioru:
- ćwiczenia w grupach, symulacja, inscenizacja – 10 godz.
pytania – odpowiedzi, wywiad, dyskusja, debata, prezentacja, audycje radiowe,
programy telewizyjne – informacyjne, rozrywkowe,

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, zaliczenie
na ocenę, prezentacja

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

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.120.5cd42d3119820.22

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wpływ współczesnych mediów na na kształtowanie
oraz przebg zjawisk i procesów społecznych,
politycznych, kulturowych zarówno w wymiarze
globalnym, jaki w obszarze relacji polsko-ukraińskich
w wymiarze historycznym i współczesnym

SPU_K1_W03 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikować i analizować wpływ mediów na zjawiska
oraz procesy polityczne, społeczne i kulturowe
zarówno w kontekście globalnym, jak i właściwym dla
kierunku studia polsko – ukraińskie

SPU_K1_U02 esej, prezentacja
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści zaczerpniętych z Inernetu oraz innych środków
masowego przekazu

SPU_K1_K01 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie eseju 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Czym są media dlaczego są ważne? Media a rozwój cywilizacji W1

2. Nowe media: czym są i czym nie są? Społeczne aspekty nowych mediów W1

3. Społeczeństwo informacyjne społeczeństwem wiedzy U1, K1

4. Świat Internetu: od rzeczywistości do wirtualności W1, U1, K1

5. Jak nie utonąć w morzu fake news-ów? Myślenie krytyczne jako kompetencja XXI
wieku U1, K1

6. Reklama, propaganda, manipulacja w mediach U1, K1

7. Homo irretitus: człowiek usieciowiony U1, K1

8. Audiowizualność jako kategoria poznawcza współczesnej kultury W1, U1, K1

9. Agresja i przemoc w cyberprzestrzeni W1, U1, K1

10. Bezpieczeństwo w przestrzeni wirtualnej U1, K1

11. Plagiat i prawo autorskie. Otwarte zasoby W1, U1, K1

12. Kompetencje medialne jako strategiczne kompetencje człowieka w XXI wieku W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja Na ocenę w równych częściach złążą się 1) aktywne uczestnictwo w
zajęciach, 2) projekt na wybrany temat; 3) esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Analiza dyskursu (Аналіз дискурсу)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.120.602f7d364efb8.22

Języki wykładowe
Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Метою курсу є ознайомлення студентів з проблемами дискурсу, спробами його визначення в соціальних
та гуманітарних науках, а також різновидами та застосуванням дискурсного аналізу при вивченні
феноменів спілкування.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawową terminologię związaną z pojęciem, teorią
i analizą dyskursu SPU_K1_W02 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać na poznawczy, społeczny, kulturowy
i polityczny kontekst komunikacji SPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści komunikacyjnych SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Поняття дискурсу в сучасній гуманітарній науці. Спроби визначення
дискурсу в соціальних та гуманітарних науках. Різновиди аналізу дискурсу
(французька школа та англосаксонська школа). Вузьке (мовне) та широке
(міждисциплінарне) трактування дискурсу. Концепції дискурсу: Мішель
Фуко, Юрген Габермас, Ернст Лакло. Пост-фуколівська перспектива. Спроби
прочитання "метаповідомлення". Співвідношення влади в дискурсах. Аналіз
дискурсу - поняття (висловлювання, дискурсивна формація, дискурсивна
практика тощо). Аналіз критичного дискурсу як метод дослідження.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach
(dopuszczalne trzy nieusprawiedliwione nieobecności), aktywny udział w
dyskusjach, zaliczenie końcowe w formie testu pisemnego (min. 60%).
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Role społeczne w komunikacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.120.602fa6496b805.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
znaczenie ról społecznych w komunikacji, terminologię
nauk społecznych i humanistycznych właściwą dla
kierunku studia polsko-ukraińskie

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
komunikować się w zakresie różnych ról społecznych,
posługując się językami kierunkowymi, a także
wykorzystując specjalistyczną terminologię z zakresu
studiów polsko-ukraińskich, prowadzić debatę,

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03,
SPU_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2
Studenci opanują strategie komunikacyjne rozumiane
jako umiejętność wyboru odpowiedniego sposobu
działania dla osiągnięcia maksymalnej skuteczności
komunikacji

SPU_K1_U03,
SPU_K1_U05 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postępowania w publicznej, prywatnej, edukacyjnej
i zawodowej sferze życia

SPU_K1_K02,
SPU_K1_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1-2. Czym jest rola społeczna? Rola społeczna a osobowość człowieka. Rodzaje
zachowań. W1

2.
3-4. Rodzaje ról społecznych: przypisane, osiągnięte, innowacyjne. Charakter ról
społecznych: sformalizowany /role organizacyjne/, niesformalizowany / role
wynikające z tradycji czy przyzwyczajeń/. 

W1

3.
5-6. Role kierownicze / interpersonalne, informacyjne, decyzyjne, / pracownicze /
lider zespołu, strateg, wykonawca/. Problemy związane z funkcjonowaniem w
rolach. Konflikt ról społecznych. Odgrywanie ról społecznych. Przeciążenie rolę.
Konflikt ról społecznych o charakterze etycznym. 

W1, U1, U2



Sylabusy 134 / 386

4.

7-10. Kontakty społeczne - działanie oraz reakcja w obrębie wszelkich ról
komunikacyjnych: - ćwiczenia w grupach, symulacja, inscenizacja, / nieznajomy -
znajomy, członek rodziny - gość, student - profesor, klient - sprzedawca, lekarz -
pacjent, pracodawca - pracownik, urzędnik - petent, podróżny - pasażer - turysta,
widz - słuchacz - czytelnik, dziennikarz - aktor, polityk, mówca, itp. / 

W1, U1, U2, K1

5.

11-15. Kształcenie umiejętności rozumienia wszelkiego rodzaju monologów,
dialogów, polilogów realizowanych w normalnym tempie w różnych warunkach
odbioru:
- ćwiczenia w grupach, symulacja, inscenizacja, 
pytania – odpowiedzi, wywiad, dyskusja, debata, prezentacja, audycje radiowe,
programy telewizyjne – informacyjne, rozrywkowe,

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę

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

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.120.602fa6709b5f3.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wpływ współczesnych mediów na na kształtowanie
oraz przebg zjawisk i procesów społecznych,
politycznych, kulturowych zarówno w wymiarze
globalnym, jaki w obszarze relacji polsko-ukraińskich
w wymiarze historycznym i współczesnym

SPU_K1_W03 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikować i analizować wpływ mediów na zjawiska
oraz procesy polityczne, społeczne i kulturowe
zarówno w kontekście globalnym, jak i właściwym dla
kierunku studia polsko – ukraińskie

SPU_K1_U02 esej, prezentacja
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści zaczerpniętych z Inernetu oraz innych środków
masowego przekazu

SPU_K1_K01 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie eseju 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.  Czym są media dlaczego są ważne? Media a rozwój cywilizacji W1, U1, K1

2. Nowe media: czym są i czym nie są? Społeczne aspekty nowych mediów W1, U1, K1

3. Społeczeństwo informacyjne społeczeństwem wiedzy W1, U1, K1

4. Świat Internetu: od rzeczywistości do wirtualności W1, U1, K1

5. Jak nie utonąć w morzu fake news-ów? Myślenie krytyczne jako kompetencja XXI
wieku W1, U1, K1

6. Reklama, propaganda, manipulacja w mediach W1, U1, K1

7. Homo irretitus: człowiek usieciowiony W1, U1, K1

8. Audiowizualność jako kategoria poznawcza współczesnej kultury W1, U1, K1

9. Agresja i przemoc w cyberprzestrzeni W1, U1, K1

10. Bezpieczeństwo w przestrzeni wirtualnej W1, U1, K1

11. Plagiat i prawo autorskie. Otwarte zasoby W1, U1, K1

12. Kompetencje medialne jako strategiczne kompetencje człowieka w XXI wieku W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja Na ocenę w równych częściach złążą się 1) aktywne uczestnictwo w
zajęciach, 2) projekt dotyczący wybranego zagadnienia; 3) esej
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Analiza dyskursu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.120.5cb095044fbb6.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką dyskursu, próbami jego definiowania w naukach
społecznych i humanistyce oraz odmianami i zastosowaniem analizy dyskursu w badaniach zjawisk
komunikacyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawową terminologię związaną z pojęciem, teorią
i analizą dyskursu SPU_K1_W02 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać na poznawczy, społeczny, kulturowy
i polityczny kontekst komunikacji SPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści komunikacyjnych SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie dyskursu we współczesnej humanistyce. Próby definiowania dyskursu w
naukach społecznych i humanistyce. Odmiany analizy dyskursu (szkoła francuska
i szkoła anglosaska). Wąskie (lingwistyczne) i szerokie (interdyscyplinarne)
interpretacje dyskursu. Koncepcje dyskursu w ujęciach: Michela Foucaulta,
Jurgena Habermasa, Ernsta Laclau. Perspektywa postfoucaultowska. Próby
odczytania "metaprzekazu". Relacja władzy w dyskursach. Analiza dyskursu -
pojęcia (wypowiedź, formacja dyskursywna, praktyka dyskursywna i in.).
Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badań.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach
(dopuszczalne trzy nieusprawiedliwione nieobecności), aktywny udział w
dyskusjach, zaliczenie końcowe w formie testu pisemnego (min. 60%).
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Relacje polsko-ukraińskie do 1989 roku (Польсько-українські відносини
до 1989 року)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.120.5cd42d313f695.22

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z politycznymi, kulturowym i i społecznymi aspektami relacji
polsko-ukraińskich do 1989 roku

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 terminologię nauk
społecznych i humanistycznych właściwą dla kierunku
studia polsko – ukraińskie

SPU_K1_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Szkoły historyczne na Ukrainie do 1991 roku.
2. Problem relacji polsko-ukraińskich we współczesnej historiografii Ukrainy.
3. Związki pierwszych Piastów z Rusią Kijowską
4. Skutki Unii Lubelskiej dla ziem ukraińskich.
5. Stosunek Rzeczypospolitej Obojga Narodu wobec problemu kozaczyzny na
Ukrainie.
6. Powstanie Bohdana Chmielnickiego z punktu widzenia polskiej i ukraińskiej
nauki historycznej.
7. Udział kozaków w owjnach Rzeczypospolitej w XVII wieku.
8. Stosunki polsko-ukraińskie w okresie szwedzkiego „Potopu”.
9. Ugoda w Hadziaczu i jej następstwa.
10. Polski i ukraiński ruch narodowy w XIX stuleciu
11. Polscy przedstawiciele doby romantyzmu tzw. szkoły ukraińskiej
12. Polsko-ukraińskie stosunki na przełomie XIX i XX stulecia
13. Federalistyczna koncepcja Józefa Piłsudskiego i sojusz Piłsudski-Petlura.
14. Polityka rządu polskiego wobec mniejszości ukraińskiej w okresie
międzywojennym
15. Polsko-ukraińskie relacje w czasie i po zakończeniu II w.s.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę sprawdzian zaliczeniowy obejmujący treść zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Życie codzienne w ZSRR (Щоденне життя в СРРС)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.120.5cd42d31626d7.22

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
na kształtowanie zjawisk i procesów społecznych,
politycznych, kulturowych w obszarze relacji polsko-
ukraińskich w wymiarze historycznym i współczesnym

SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U02 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
wypełniania zobowiązań społecznych, uczestnictwa
w projektach odnoszących się do problematyki
studiów polsko – ukraińskich

SPU_K1_K02 esej

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie eseju 20

przygotowanie do sprawdzianu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Czym był ZRSR: państwo totalitarne, maszyna biurokratyczna, imperia,
cywilizacja. W1, U1, K1

2. 2. Kim miał być „nowy radziecki człowiek” – radziecka tożsamość. W1, U1, K1

3.
3. Wychowanie człowieka radzieckiego: kształtowanie „nowego duchu”.
Propaganda. Edukacja. Prasa, radio, telewizja. „Nowomowa” jako narzędzie
kształtowania nowej wspólnoty. Kino. Literatura piękna. Sztuka wizualna.

W1, U1, K1

4. 4. Wychowanie człowieka radzieckiego: tworzenie„ciała”. Cielesność „nowego
człowieka”. Kultura fizyczna. Wielki sport. Rola pracy. Kolektyw pracowniczy. W1, U1, K1

5.
5. Religia polityczna w życiu radzieckiego człowieka. Legitymizacja władzy.
Koncepcja religii politycznej, świeckiej, obywatelskiej. Marksizm jak religia.
Radziecka obrzędowość (Kalendarz świąt. Masowe obchody. Obrzędy życia
codziennego. Radziecki „panteon”.

W1, U1, K1

6.
6. Struktura społeczeństwa radzieckiego. Społeczeństwo klasowe. Ewolucja
polityki klasowej partii. Klasy „bezklasowego” społeczeństwa. Klasy
„dwuklasowego” społeczeństwa. Nomenklatura.

W1, U1, K1

7.
7. Życia codzienne: wymiar ekonomiczny oraz społeczny. Gospodarka deficytu.
Rozpodział. Kolejka. Poziom życia. Pomoc socjalna. Koszyk konsumenta. Problem
mieszkaniowy. Rodzina. Miejsce i rola kobiety.

W1, U1, K1

8.
8. Organizacja czasu wolnego. Radzieckie koncepcje „rozrywki”, „czasu wolnego”.
Pojemność czasu wolnego i jego struktura. Odpoczynek kulturalny (wiejski klub /
kino / TV / estrada / książki). Rekreacyjny odpoczynek. Turystyka.

W1, U1, K1
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9.
9. „Strategii zniewolonych” radzieckich obywateli. Opór codzienny w sferze
politycznej. Non-konformistyczne nastroje różnych grup społecznych (lata 1920 –
1930 / lata powojenne / lata 1950 – 1980).

W1, U1, K1

10.

10. Religia w Związku Radzieckim. Kontekst dyskryminacyjny. Pozycja
Patriarchatu Moskiewskiego. Tożsamość Cerkwi. Sposoby organizacji. Formy
sprzeciwu. „Złączenie”ukraińskich grekokatolików z Cerkwią Prawosławną.
(Obrzędowość ludowa. Wierni. Duchowni. Hierarchia cerkiewna. Religii
niechrześcijańskie.

W1, U1, K1

11. 11. Non-konformizm pozapolityczny. Przetrwanie gospodarcze. Śmiech. Muzyka.
Subkultury młodzieżowe. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Pamięć społeczna (Суспільна пам'ять)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.120.5cd42d318bd48.22

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie miejsce i znaczenie nauk
społecznych i humanistycznych w systemie nauk oraz
metodologię badań właściwą dla kierunku studia
polsko – ukraińskie.

SPU_K1_W01 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wykorzystywać metody i narzędzia
badawcze do analizy problematyki właściwej dla
kierunku studiów w zakresie nauk społecznych
i humanistycznych.

SPU_K1_U01 prezentacja
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pamięć społeczna - wprowadzenie (pamięć z perspektywy historii, psychologii,
socjologii, antropologii, kulturoznawstwa). Przegląd rozmaitych rodzajów pamięci
(przedmiotowa i podmiotowa; deklaratywna i proceduralna; operacyjna;
prospektywna i retrospektywna, autobiograficzna, pamięć indywidualna vs.
społeczna, pamięć podzielona, pamięć zbiorowa.). Prawidłowości rządzące
pamięcią społeczną. Mechanizmy zakłamywania i odkłamywania pamięci
społecznej. Artefakty kulturowe jako formy pamięci. Tożsamościowe funkcje
pamięci zbiorowej. Pamięć miejsca. Pamięć jako locus i jako upamiętnienie.
Miejsca pamięci – rodzaje i funkcje. Pamięć miejsc o przerwanej ciągłości
historycznej. Etnocentryzm pamięci miejsca. Zainteresowanie przeszłością a
tożsamość lokalna i narodowa. Jak wzbudzać zainteresowanie przeszłością?
Pamięć jako regulator stosunków międzygrupowych. Poczucie krzywdy i
wdzięczności w relacjach międzygrupowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

wykład prezentacja

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest frekwencja (nie
więcej niż trzy nieobecności), prezentacja dotycząca przeszłości własnego
miejsca zamieszkania (miejscowości, osiedla, ulicy lub domu)
uwzględniająca jego złożony (etnicznie, społecznie, demograficznie)
charakter oraz ustna forma egzaminu na końcu semestru polegającego na
zadaniu pytań problemowych (punktacja za odpowiedzi : 91%-100% bdb,
80-90% +db, 70-79% db, 60-69%+dst, 51-59% dst.)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.
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Relacje polsko-ukraińskie do 1989 roku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.120.602fa6aab1140.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z politycznymi, społecznymi i kulturalnymi relacjami pomiędzy
Polską i Ukrainą do 1989 roku

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
absolwent zna i rozumie terminologię nauk
społecznych i humanistycznych właściwą dla kierunku
studia polsko – ukraińskie

SPU_K1_W02 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Szkoły historyczne na Ukrainie do 1991 roku.
2. Problem relacji polsko-ukraińskich we współczesnej historiografii Ukrainy.
3. Związki pierwszych Piastów z Rusią Kijowską
4. Skutki Unii Lubelskiej dla ziem ukraińskich.
5. Stosunek Rzeczypospolitej Obojga Narodu wobec problemu kozaczyzny na
Ukrainie.
6. Powstanie Bohdana Chmielnickiego z punktu widzenia polskiej i ukraińskiej
nauki historycznej.
7. Udział kozaków w owjnach Rzeczypospolitej w XVII wieku.
8. Stosunki polsko-ukraińskie w okresie szwedzkiego „Potopu”.
9. Ugoda w Hadziaczu i jej następstwa.
10. Polski i ukraiński ruch narodowy w XIX stuleciu
11. Polscy przedstawiciele doby romantyzmu tzw. szkoły ukraińskiej
12. Polsko-ukraińskie stosunki na przełomie XIX i XX stulecia
13. Federalistyczna koncepcja Józefa Piłsudskiego i sojusz Piłsudski-Petlura.
14. Polityka rządu polskiego wobec mniejszości ukraińskiej w okresie
międzywojennym
15. Polsko-ukraińskie relacje w czasie i po zakończeniu II w.s.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę sprawdzian zaliczeniowy obejmujący treść zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Życie codzienne w ZSRR
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.120.602fa6c2e310f.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
na kształtowanie zjawisk i procesów społecznych,
politycznych, kulturowych w obszarze relacji polsko-
ukraińskich w wymiarze historycznym i współczesnym

SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U02 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
wypełniania zobowiązań społecznych, uczestnictwa
w projektach odnoszących się do problematyki
studiów polsko – ukraińskich

SPU_K1_K02 esej

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie eseju 20

przygotowanie do sprawdzianu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Czym był ZRSR: państwo totalitarne, maszyna biurokratyczna, imperium,
cywilizacja. W1, U1, K1

2. 2.  „Nowy radziecki człowiek” jako radziecka tożsamość. W1, U1, K1

3.
Wychowanie człowieka radzieckiego: kształtowanie „nowego duchu”. Propaganda.
Edukacja. Prasa, radio, telewizja. „Nowomowa” jako narzędzie kształtowania
nowej wspólnoty. Kino. Literatura piękna. Sztuka wizualna.

W1, U1, K1

4. Wychowanie człowieka radzieckiego: tworzenie„ciała”. Cielesność „nowego
człowieka”. Kultura fizyczna. Wielki sport. Rola pracy. Kolektyw pracowniczy. W1, U1, K1

5.
Religia polityczna w życiu radzieckiego człowieka. Legitymizacja władzy.
Koncepcja religii politycznej, świeckiej, obywatelskiej. Marksizm jak religia.
Radziecka obrzędowość (Kalendarz świąt. Masowe obchody. Obrzędy życia
codziennego. Radziecki „panteon”.

W1, U1, K1

6.
Struktura społeczeństwa radzieckiego. Społeczeństwo klasowe. Ewolucja polityki
klasowej partii. Klasy „bezklasowego” społeczeństwa. Klasy „dwuklasowego”
społeczeństwa. Nomenklatura.

W1, U1, K1

7.
Życia codzienne: wymiar ekonomiczny oraz społeczny. Gospodarka deficytu.
Rozpodział. Kolejka. Poziom życia. Pomoc socjalna. Koszyk konsumenta. Problem
mieszkaniowy. Rodzina. Miejsce i rola kobiety.

W1, U1, K1

8.
Organizacja czasu wolnego. Radzieckie koncepcje „rozrywki”, „czasu wolnego”.
Pojemność czasu wolnego i jego struktura. Odpoczynek kulturalny (wiejski klub /
kino / TV / estrada / książki). Rekreacyjny odpoczynek. Turystyka.

W1, U1, K1
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9.
 „Strategii zniewolonych” radzieckich obywateli. Opór codzienny w sferze
politycznej. Non-konformistyczne nastroje różnych grup społecznych (lata 1920 –
1930 / lata powojenne / lata 1950 – 1980).

W1, U1, K1

10.
Religia w Związku Radzieckim. Kontekst dyskryminacyjny. Pozycja Patriarchatu
Moskiewskiego. Tożsamość Cerkwi. Sposoby organizacji. Formy sprzeciwu.
„Złączenie”ukraińskich grekokatolików z Cerkwią Prawosławną. (Obrzędowość
ludowa. Wierni. Duchowni. Hierarchia cerkiewna. Religii niechrześcijańskie.

W1, U1, K1

11.  Non-konformizm pozapolityczny. Przetrwanie gospodarcze. Śmiech. Muzyka.
Subkultury młodzieżowe. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Pamięć społeczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.120.602fa730ed7c3.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi pamięci społecznej.

C2 Uświadomienie studentom najważniejszych pojęć z badań nad pamięcią społeczną; kształtowanie u studentów
krytycznego podejścia do źródeł.

C3 Wyrobienie umiejętności formułowania przez studenta własnych opinii na temat różnych problemów dotyczących
pamięci społecznej.

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 miejsce i znaczenie nauk
społecznych i humanistycznych w systemie nauk oraz
metodologię badań właściwą dla kierunku studia
polsko – ukraińskie.

SPU_K1_W01 zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wykorzystywać metody i narzędzia
badawcze do analizy problematyki właściwej dla
kierunku studiów w zakresie nauk społecznych i
humanistycznych.

SPU_K1_U01 zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie ustne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pamięć społeczna - wprowadzenie (pamięć z perspektywy historii, socjologii,
psychologii, antropologii, kulturoznawstwa). Przegląd rozmaitych rodzajów
pamięci (przedmiotowa i podmiotowa; deklaracyjna i proceduralna; operacyjna;
prsospektywna i retrospektywna; autobiograficzna, pamięć indywidualna vs
społeczna, pamięć podzielona, pamięć zbiorowa). Prawidłowości rządzące
pamięcią społeczną. Mechanizmy zakłamywania i odkłamywania pamięci
społecznej. Artefakty kulturowe jako formy pamięci. Tożsamościowe funkcje
pamięci zbiorowej. Pamięć miejsca. Pamięć jako locus i upamiętnienie. Miejsca
pamięci - rodzaje i funkcje. Pamięć miejsc o przerwanej ciągłości historycznej.
Etnocentryzm pamięci miejsca. Zainteresowanie przeszłością, a tożsamość
lokalna i narodowa. Jak wzbudzać zainteresowanie przeszłością? Pasmięć jako
regulator stosunków międzygrupowych. Poczucie krzywdy i wdzięczności w
relacjach międzygrupowych.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne,
prezentacja

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
frekwencja (nie więcej niż trzy nieobecności), prezentacja
dotycząca przeszłości własnego miejsca zamieszkania
(miejscowości, osiedla, ulicy lub domu) uwzględniająca jego złożony
(etnicznie, społecznie, demograficznie) charakter oraz ustna forma
egzaminu na końcu semestru polegającego na zadaniu pytań
problemowych (punktacja za odpowiedzi : 91%-100% bdb, 80-90%
+db, 70-79% db, 60-69%+dst, 51-59% dst.)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.
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Język kierunkowy II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1C0.1559116176.22

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student umie posługiwać się językiem kierunkowym na poziomie B1 biegłości języka oraz znajomości gramatyki
i leksyki.

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 słownictwo i podsystemy
języka na poziomie B1 SPU_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi komunikować się, wykorzystując
terminologię z zakresu studiów polsko-ukraińskich
na poziomie B1

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do nawiązania kontaktu
i przeprowadzenia rozmowy, wykorzystując słownictwo
na poziomie B1 znajomości języka kierunkowego.

SPU_K1_K01
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

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

lektorat 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

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

lektorat 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Pierwszy semestr:
1. Opis osoby - wygląd zewnętrzny i charakter
2. Plany na przyszłość
3. Wymarzona praca
4. Życie w mieście
5. Wieś i miasto - porównanie życia
6. Relacje między kobietami i mężczyznami, relacje rodzinne
7. Przyjaźń
8. Wydarzenia z przeszłości
Gramatyka: tryb przypuszczający, stopniowanie przymiotników i przysłówków,
czas przyszły

W1, U1

2.

Drugi semestr:
1. Sprzęty domowe
2. Technika i wynalazki
3. Samopoczucie
4. Turystyka. Ciekawe miejsca na świecie
5. Święta: rodzinne, religijne, państwowe
6. Czytelnictwo
7. Znaczenie internetu w życiu człowieka
8. Kino i telewizja
Gramatyka: aspekt czasownika, imiesłów przymiotnikowy bierny, tryb rozkazujący

U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę

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

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1.
obecność na zajęciach / dopuszcza się 4 nieobecności
nieusprawiedliwione/, 2. aktywność na zajęciach, 3.
przygotowywanie prac domowych oraz prezentacji, 4. pozytywna
ocena z kolokwium cząstkowego, 5. zaliczenie pierwszego
semestru, Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena
z testu końcowego / uzyskanie co najmniej 55 % punktów/ oraz
zaliczenia ustnego.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem kontynuowania nauki przedmiotu - Język kierunkowy w semestrze 4, jest zaliczenie Języka kierunkowego w
poprzednim 3 semestrze.
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Stosunki polsko – ukraińskie po 1989 roku (Польсько-українські
відносини після 1989)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.140.5cd56bc778f5d.22

Języki wykładowe
Ukraiński

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studenta ze stanem obecnym i perspektywami rozwoju stosunków polsko –
ukraińskich.

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 ważność stosunków
politycznych polsko - ukraińskich dla stabilizacji
i rozwoju Europy Środkowo – Wschodniej.

SPU_K1_W03 zaliczenie

W2
Student zna i rozumie fakty związane z kontaktami
na szczeblu instytucjonalnym i rozumie ich wpływ
na kształtowanie współczesnych stosunków polsko -
ukraińskich

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi poddać analizie stosunki polsko -
ukraińskie z punktu widzenia współpracy w sferze
polityki bezpieczeństwa i polityki współpracy
międzynarodowej.

SPU_K1_U04 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Pod kierunkiem ekspertów z omawianej dziedziny jest
w stanie podjąć aktywność zawodową w organizacjach
i instytucjach zajmujących się kształtowaniem polityki
międzynarodowej.

SPU_K1_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie do sprawdzianów 10

przygotowanie do egzaminu 20

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

1. Sytuacja polityczna i społeczna Polski i Ukrainy po upadku Związku Sowieckiego. W1, W2
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2. Ukraina jako priorytet w myśli politycznej elit solidarnościowych po 1989 roku.
Traktat o dobrym sąsiedztwie z 1993 roku. Próba analizy. W1, W2, U1

3. Wzajemny obraz Polaków i Ukraińców po 1989 r. w badaniach socjologicznych.
Nastroje społeczne i ich wpływ na rozwój stosunków wzajemnych w sferze polityki. W1, W2, U1, K1

4. Kontakty polityczne polsko – ukraińskie na szczeblu rządowym w pierwszej
połowie lat 90-ch. W1, W2, U1, K1

5. Plan Krawczuka, NATO -Bis. Ośrodki prezydenckie i ich wkład w rozwój stosunków
wzajemnych w pierwszej połowie lat 90- ch. W1, W2, U1, K1

6. Na drodze do partnerstwa. A. Kwaśniewski, L. Kuczma. W1, W2, U1, K1

7. Znaczenie „Pomarańczowej Rewolucji” dla stosunków polsko – ukraińskich. W1, W2, U1

8. Polityka L. Kaczyńskiego i W. Juszczenki. Analiza współpracy politycznej i jej
wymiar realny. W1, W2, U1, K1

9. „Rewolucja Godności” i jej wymiar polityczny, geopolityczny dla rozwoju
stosunków polsko – ukraińskich. W1, W2, U1, K1

10. Polsko – ukraińska współpraca w sferze bezpieczeństwa. Wojsko, policja. Polska
jako rzecznik Ukrainy w strukturach NATO. W1, W2, U1, K1

11. Emigracja zarobkowa z Ukrainy jako istotny czynnik dla rozwoju/ kryzysu w
stosunkach wzajemnych. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie Zaliczenie pisemnego testu cząstkowego oraz testu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowy
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Stosunki polsko – ukraińskie po 1989 roku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.5cd42d3b4f2e9.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studenta ze stanem obecnym i perspektywami rozwoju stosunków polsko -
ukraińskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie ważność stosunków
politycznych polsko - ukraińskich dla stabilizacji
i rozwoju Europy Środkowo - Wschodniej.

SPU_K1_W03 zaliczenie
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W2
Student zna i rozumie fakty związane z kontaktami
na szczeblu instytucjonalnym i rozumie ich wpływ
na kształtowanie współczesnych stosunków polsko -
ukraińskich.

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi poddać analizie stosunki polsko -
ukraińskie z punktu widzenia współpracy w sferze
polityki bezpieczeństwa i polityki współpracy
międzynarodowej.

SPU_K1_U04 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Pod kierunkiem ekspertów z omawianej dziedziny jest
w stanie podjąć aktywność zawodową w organizacjach
i instytucjach zajmujących się kształtowaniem polityki
międzynarodowej.

SPU_K1_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie do sprawdzianu 10

przygotowanie do egzaminu 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. Sytuacja polityczna i społeczna Polski i Ukrainy po upadku Związku Sowieckiego. W1

2. Ukraina jako priorytet w myśli politycznej elit solidarnościowych po 1989 roku.
Traktat o dobrym sąsiedztwie z 1993 roku. Próba analizy. W1

3. Wzajemny obraz Polaków i Ukraińców po 1989 r. w badaniach socjologicznych.
Nastroje społeczne i ich wpływ na rozwój stosunków wzajemnych w sferze polityki. W2

4. Kontakty polityczne polsko – ukraińskie na szczeblu rządowym w pierwszej
połowie lat 90-ch. W2, U1, K1
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5. Plan Krawczuka, NATO -Bis. Ośrodki prezydenckie i ich wkład w rozwój stosunków
wzajemnych w pierwszej połowie lat 90- ch. U1

6. Na drodze do partnerstwa. A. Kwaśniewski, L. Kuczma. W1, W2, U1, K1

7. Znaczenie „Pomarańczowej Rewolucji” dla stosunków polsko – ukraińskich. W1

8. Polityka L. Kaczyńskiego i W. Juszczenki. Analiza współpracy politycznej i jej
wymiar realny. W1, W2, U1, K1

9. „Rewolucja Godności” i jej wymiar polityczny, geopolityczny dla rozwoju
stosunków polsko – ukraińskich. W1, W2, U1, K1

10. Polsko – ukraińska współpraca w sferze bezpieczeństwa. Wojsko, policja. Polska
jako rzecznik Ukrainy w strukturach NATO. U1

11. Emigracja zarobkowa z Ukrainy jako istotny czynnik dla rozwoju/ kryzysu w
stosunkach wzajemnych. W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie Zaliczenie pisemnego testu cząstkowego oraz testu końcowego, obecność
na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Społeczno – polityczna i gospodarcza transformacja w Polsce (Суспільно -
політична та економічна трансформація у Польщі)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.140.5cd56bc79e543.22

Języki wykładowe
Ukraiński

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Student posiada wiedzę na temat przemian społeczno - politycznych i gospodarczych kształtujących współczesne
oblicze państwa polskiego. Potrafi wskazać kluczowe czynniki warunkujące społeczny, polityczny i gospodarczy
rozwój sytuacji wewnętrznej w Polsce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 terminologię nauk społecznych i humanistycznych
właściwą dla kierunku studia polsko – ukraińskie.

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W2
wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
na kształtowanie zjawisk oraz procesów społecznych,
politycznych i gospodarczych w Polsce po 1989 roku.

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikować i analizować zjawiska oraz procesy
polityczne, społeczne i gospodarcze determinujące
rozwój sytuacji wewnętrznej w Polsce po 1989 roku.

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U2
gromadzić informacje oraz przedstawiać analizy
opisujące czynniki warunkujące społeczny, polityczny
i gospodarczy rozwój sytuacji wewnętrznej w Polsce.

SPU_K1_U03,
SPU_K1_U05 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do sprawdzianu 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Sytuacja polityczna i społeczno - gospodarcza w Polsce przed 1989 r. Narodziny i
rozwój opozycji antykomunistycznej (1980 - 1989). Okrągły stół (transformacja
ustrojowa i społeczno - gospodarcza w Polsce). Ewolucja priorytetów w polityce
zagranicznej Polski po 1989 roku. Życie polityczne i partie polityczne w Polsce na
przełomie XX i XXI wieku. Kluczowe reformy wewnętrzne na przełomie XX i XXI
wieku. Społeczeństwo polskie w procesie transformacji. Członkostwo Polski w
Sojuszu Północnoatlantyckim. Okres przedakcesyjny. Negocjacje akcesyjne.
Polska w Unii Europejskiej (regulacje unijne, rynek wewnętrzny UE, bezpośrednie
inwestycje zagraniczne, swobodny przepływ osób). Wykorzystanie funduszy
unijnych przez Polskę. Bilans korzyści i kosztów integracji z UE.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie Zaliczenie pisemnego testu cząstkowego oraz testu
końcowego.
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Ukraina w procesie tranzycji społeczno - politycznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.5cd42d3b73f8e.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Student posiada wiedzę na temat przemian społeczno - politycznych kształtujących współczesne oblicze państwa
ukraińskiego. Potrafi wskazać kluczowe czynniki warunkujące społeczny i polityczny rozwój sytuacji wewnętrznej
w Ukrainie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 terminologię nauk społecznych i humanistycznych
właściwą dla kierunku studia polsko – ukraińskie.

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne
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W2
wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
na kształtowanie zjawisk oraz procesów społecznych
i politycznych w Ukrainie współczesnej.

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikować i analizować zjawiska oraz procesy
polityczne, społeczne i kulturowe kształtujące
współczesne oblicze państwa ukraińskiego.

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U2
gromadzić informacje oraz przedstawiać analizy
opisujące czynniki warunkujące społeczny i polityczny
rozwój sytuacji wewnętrznej w Ukrainie.

SPU_K1_U03,
SPU_K1_U04 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02,
SPU_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do sprawdzianu 15

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ukraina sowiecka (najważniejsze tendencje społeczne i polityczne przed 1991 r.).
Ukraiński „szok bez terapii” (wymiar społeczno - gospodarczy). Ewolucja ustroju
politycznego w Ukrainie. Partie polityczne (pluralizm) w państwie ukraińskim.
Świadomość polityczna i kultura polityczna w Ukrainie. Kwestia oligarchizacji życia
społeczno - politycznego i gospodarczego w Ukrainie. Korupcja w Ukrainie
współczesnej. Społeczeństwo obywatelskie w Ukrainie. Najważniejsze kryzysy
wewnętrzne w Ukrainie w latach 1991 - 2013. Próba reform po rewolucji godności.
Wybory prezydenckie i parlamentarne w Ukrainie w 2019 roku i ich konsekwencje.
Wojna roysjsko - ukraińska i jej wpływ na sytuację społeczną, polityczną i
gospodarczą Ukrainy.

W1, W2, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie Zaliczenie testu cząstkowego i sprawdzianu końcowego.
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Kościół i państwo (Церква і держава)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.140.5cd56bc7ca11f.22

Języki wykładowe
Ukraiński

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat sytuacji Kościoła prawosławnego w Polsce i Kościoła
greckokatolickiego w Ukrainie w XX - XXI w.

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 wpływ lokalnych,
regionalnych i globalnych politycznych czynników
na kształtowanie sytuacji Polskiego Kościoła
Prawosławnego i Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej
w wymiarze historycznym i współczesnym.

SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi identyfikować i analizować zjawiska
oraz procesy polityczne, wpływające na sytuację
Kościoła prawosławnego w Polsce i greckokatolickiego
w Ukrainie.

SPU_K1_U02 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do krytycznej oceny wiedzy
na temat sytuacji wspomnianych Kościołów,
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązaniem problemów
dotyczących omawianych na zajęciach zagadnień.

SPU_K1_K01 zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polskie prawosławie. Kościół prawosławny w II Rzeczypospolitej: polityka państwa
polskiego wobec Kościoła prawosławnego. Kwestia autokefalii Polskiego Kościoła
Prawosławnego. Sytuacja prawna i organizacyjna Kościoła prawosławnego w
okresie międzywojennym i powojennym. Narodowe oblicze Kościoła
prawosławnego. Kościół greckokatolicki i katolicki w Galicji (1918-1946). Czasy
radzieckie (katakumbowe) i postradzieckie w życiu Kościoła katolickiego w
Ukrainie. Odrodzeni grekokatolicy i rzymscy katolicy w niepodległej Ukrainie.
Stosunek obywateli do idei Kościoła państwowego.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, prezentacja testy i referat/prezentacja, zaliczenie końcowe (pisemne)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Autokefalia i cerkiew prawosławna w Ukrainie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.5cd42d3b98031.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student poznaje najnowszą sytuację w prawosławnej Cerkwi ukraińskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
społecznych, politycznych na sytuację Kościoła
prawosławnego w Ukrainie.

SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikować i analizować zjawiska oraz procesy
polityczne, społeczne i kulturowe, które wpływają
na sytuację ukraińskiego prawosławia.

SPU_K1_U02 zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat sytuacji
prawosławia oraz do zasięgania opinii ekspertów
w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu.

SPU_K1_K01 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metropolia kijowska – kalendarium najważniejszych wydarzeń (XI-XX w.)
Doświadczenia okresu sowieckiego: relacje między Cerkwią prawosławną a władzą
państwową. Odrodzenie religijne w niepodległej Ukrainie (1989–1992), struktura
organizacyjna Kościołów prawosławnych: Ukraiński Kościół
Prawosławny (Patriarchatu Moskiewskiego), Ukraiński Kościół Prawosławny
Patriarchatu Kijowskiego, Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny – krótka
historia powstania i wzajemnych relacji, status w państwie. Cerkiew a polityczne
wyzwania (relacje z odrodzonym Kościołem katolickim, z władzą ukraińską po
1991 r., udział w wyborach prezydenckich, wobec stosunków ukraińsko-
rosyjskich). Przygotowania, przebieg i znaczenie soboru zjednoczeniowego.
Konsekwencje soboru zjednoczeniowego (jedność czy rozłam?). Relacje polityków
z Kościołem Prawosławnym Ukrainy i Ukraińską Prawosławną Cerkwią (PM).
Prognozy sytuacji religijnej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, prezentacja
testy sprawdzające wiedzę i znajomość opracowań,
referat/prezentacja, test końcowy dla osób, które zaliczyły
mniej niż 75% testów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak



Sylabusy 180 / 386

Idee i wartości w kulturze (Ідеї та цінності в культурі)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.140.5cd56bc7f00c3.22

Języki wykładowe
Ukraiński

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą i rolą wartości oraz idei w kulturze europejskiej na przestrzeni
dziejów. Мета занять ознайолення студентів із суттю та значенням цінностей та ідей у європейській
культурі.

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
genezę oraz kształtowanie idei i wartości w refleksji
filozoficznej oraz kulturowej генез та формування
ідеї та цінностей у філософській рефлексії та у
культурі

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

identyfikować oraz analizować idee oraz wartości
w kontekście właściwym dla problematyki studiów
polsko-ukraińskich ідентифікуватии та аналізувати
ідеї та цінності у контексті властивому для
проблематики польсько-українських студій

SPU_K1_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści oraz budowania świadomości roli wartości
w życiu społecznym критичної оцінки власних знань
і та інформацій а також формування свідомості
значення цінностей у суспільному житті

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Aksjologiczny wymiar kultury

Аксіологічний вимір культури
W1, K1

2.
Idea i wartości w refleksji filozoficznej

Ідея та цінність у філософській рефлексії
W1, K1

3.
Sacrum-Profanum

Сакральне - профанне
W1, U1

4.
Eros – Tanatos

Ерос - Танатос
W1, U1
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5.
Czas – Wieczność

Час - Вічність
W1, U1, K1

6.
Cielesność – Duchowość

Тілесне - Духовне
W1, U1, K1

7.
Natura – Kultura

Природа - Культура
W1, U1, K1

8.
Piękno – Brzydota

Краса - Гидота
W1, U1, K1

9.
Cnota – Grzech

Чеснота - Гріх
W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne minimum 50% obecności na zajęciach, zaliczenie testu pisemnego
присутність на заняттях мінімум 50%, письмовий тест
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Polityka migracyjna (Міграційна політика)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.140.5cd42d3dbd77c.22

Języki wykładowe
Ukraiński

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U02 zaliczenie pisemne
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

uczestnictwo w egzaminie 5

przygotowanie do egzaminu 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie raportu 15

analiza badań i sprawozdań 30

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.

Metodologia badań migracyjnych. Przyczyny i skutki migracji. Źródła informacji na
temat skali, kierunków migracji. Instytucje monitorujące procesy migracyjne.
Polityka migracyjna. Modele polityki migracyjnej [Model komplementarnej polityki
migracyjnej (model polityki migracyjnej zorientowanej na rynek pracy); Model
kolonialno-humanitarnej polityki migracyjnej; Model nowych państw
imigracyjnych; Model rezydualnej polityki migracyjnej (model asymilacyjnej
polityki migracyjnej); Model wielokulturowej polityki migracyjnej ]. Polska polityka
migracyjna [Okres 1945–1989; Okres po 1989 roku (Główne problemy migracyjne
po 1989 roku; Najważniejsze cele polityki migracyjnej Polski)]. Najważniejsze
instytucje współodpowiedzialne za realizację polskiej polityki migracyjnej
[Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; Urząd do Spraw
Cudzoziemców; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej; Ministerstwo Edukacji Narodowej; Ministerstwo Finansów; Straż
Graniczna].

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.
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Symbole w kulturze ukraińskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.5cd42d3bc41a9.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest przedstawienie obrazów konstytuujących ukraińskie imaginarium kulturowe od XVIII do XX
w.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 genezę oraz specyfikę symboli w kulturze ukraińskiej SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:



Sylabusy 187 / 386

U1
identyfikować oraz analizować symbole obecne
w kulturze ukraińskiej oraz ich kontekst społeczny
i kulturowy

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści odnoszących się do problematyki symbolu
w kulturze ukraińskiej

SPU_K1_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Symbol - jego istota i pochodzenie W1

2. Interpretacja symbolu U1

3.
Serce - w kontekście myśli filozoficznej Pamfiła Jurkewycza, w teologii metropolity
Iłariona, w literaturze ukraińskiej XVII-XX w. Emocjonalizm jako kategoria w
ukraińskich badaniach etnopsychologicznych

W1, U1, K1

4. Ziemia - w kulturze ukraińskiej XIX-XX w. Społeczno - polityczny wymiar
przywiązania do ziemi oraz walki o ziemię XIX-XX w. W1, U1, K1

5. Step - jako fenomen estetyczny, symbol literacki, przejaw ukraińskiego krajobrazu
kulturowego W1, U1

6. Kozak - rycerz wolności w wymiarze historycznym, społeczno - politycznym;
symbol wolności w ukraińskiej literaturze XVII-XX w. W1, U1, K1

7. Poeta - wieszcz: romantyczna geneza mitu, kulturowe konteksty funkcjonowania
symbolu W1, U1

8. Kobieta - teologiczny, literacki, społeczno-kulturowy kontekst funkcjonowania
symbolu W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne minimum 50% obecności na zajęciach, zaliczenie testu pisemnego



Sylabusy 189 / 386

Dialog Ukrainy z Zachodem (Діалог України із Заходом)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.140.5cd42d321de2e.22

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Student nabywa wiedzę dotyczącą wielowymiarowych procesów i zjawisk zachodzących w relacjach Ukrainy
z Europą Zachodnią na przestrzeni wieków. Студент отримує знання про багатовімірні процеси та явища, у
зв'язках між Україною та Західною Європою протягом історії

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 ma wiedzę na temat doktryn i ideologii
wpływających na kształtowanie państwa
i społeczeństwa ukraińskiego w kontekście
regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem relacji
polsko – ukraińskich Студент тримає зання про
ідеології та теорії, що впливали на формування
української держави та суспільства у
регіональному контексті із особливоим
урахуванням польсько-українських відносин

SPU_K1_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi wykrywać i wyjaśniać zależności
między poszczególnymi procesami społecznymi,
politycznymi, kulturowymi, historycznymi
i ekonomicznymi w kontekście regionalnym
ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko –
ukraińskich Студент вміє спостерігати та
пояснювати залежності між суспільними,
політичними, культурними, історичними,
економічними процесами у регіональному
контексті із урахуванням польсько-українських
зв'язків

SPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student w pracy zawodowej kieruje się zasadami
etyki, ma świadomość odpowiedzialnego pełnienia ról
zawodowych Студент у професійній діяльності
поводиться згідно із етичними принципами і має
свідомість відповідального виконування
професійних ролей

SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Chrześcijańscy święci i święta Kościoła zachodniego na Ukrainie jako
świadectwa więzi Rusi Kijowskiej i Halicko-Wołyńskiej z Zachodem do połowy XIV
wieku;

- Християнські свтяті і празинки католицької церкви в Україні як приклад
зв'язку Київської та Галицько-Волинської Русі із Заходом до половини 14 ст. 
2. Bizantyńsko-ruskie i zachodnie źródła powstania i zawartośc treściowa
Sudebnyka księcia Kazimierza i Statutu Litewskiego

-Візантійсько-руські та західні джерела виникнення та зміст Судебника
княза Казимира і  Литовського Статуту
3. Idea równego traktowania chrześcijan Wschodu w Poselstwie do papieża
Sykstusa IV i sposób jej realizacji

- Ідея справедливтсі та рівності християн Сходу у Посланні до папи Сикста IV
та спосіб її реалізації
4. Religijne unie: florencka 1439r. i brzeska 1596 r. jako przykłady
instytucjonalizacji procesu syntezy chrześcijańskiej kultury bizantyńsko -
ukraińskiej i łacińsko-polskiej

- Релігійні унії: флорентійська 1439 ш берестейська 1596 як зразок для
інституціоналізації процесу синтезу візантійсько-української та латинсько-
польської культур
5. Główne orientacje ideowe oraz ich przedstawiciele czasu polemik wokół unii
brzeskiej. Unia brzeska w dokumentach Watykanu i w historiografii

-Головні ідейгні напрямки та їхні представники періоду полемік довкола
берестейської унії. Берестейська унія у документах Ватикану та у
історіографії.
6. Obraz hetmana Iwana Mazepy i jego znaczenie jako mecenasa w kultury
ukraińskiej i europejskiej.

- Образ гетьмана Івана Мазепи і фого значення як мецената у європейській
та українській культурах.
7. Zachodnie wątki antyczne w twórczości Iwana Kotlarewskiego i Tarasa
Szewczenki, Iwana Franki

- Західні античні сюжети у творчості Івана Котляревського і Тараса
Шевченка, Івана Франка
8. Dzieła twórców ukraińskich w języku łacińskim, polskimi, niemieckim

- Твори українських авторів у латинській, польській та німецькій мовах
9. Zachodnioeuropejskie źródła trzech ukraińskich epok odrodzeniowych (XV,
XVIII/XIX, XX wiek)

 - Західноєвропейські джерела тврьох українських періодів відродження (15,
17-19 та 20 століть).
10. Zwrot ku zachodnim i narodowym źródłom kultury jako bezpośrednia
przyczyna „rozstrzelanego odrodzenia” na Ukrainie w latach 30. XX wieku

- Зворот у напрямку західних та національних джерел культури як
першопричина "розстріляного відродження" в Україні у 30- их роках 20
століття
11. Żywotność idei cyrylometodiańskiej w Ukrainie w XI-XX wieku.
Cyrylometodiański wymiar pielgrzymki błogosławionego Jana Pawła II na Ukrainę
w 2011r.

 Актуальність кириломефодіївської ідеї в Україні від 11 до 20 ст.
Кириломефодіївський вимір візиту блаженного Івана Павла ІІ в Україні у 2011
р.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Test sprawdzający znajomość zalecanej literatury przedmiotu Zaliczenie
egzaminu końcowego Перевірка ознайомлення із літературою.
Зарахування кінцевого іспиту
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Teatr - Ukraina - Europa (Театр – Україна - Європа)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.140.5cd42d326ecc1.22

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z reformatorskimi tendencjami w teatrze ukraińskim w kontekście
teatru zachodnioeuropejskiego XX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie wpływ lokalnych, regionalnych
i globalnych czynników na kształtowanie procesu
teatralnego w wymiarze historycznym i współczesnym.

SPU_K1_W03 zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi identyfikować i analizować zjawiska
ukraińskiej sztuki teatralnej w kontekście teatru
zachodnioeuropejskiego.

SPU_K1_U02 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie do sprawdzianów 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.Recepcja europejskich nurtów teatralnych w teatrze ukraińskim początku XX
wieku. 2.Wielka Reforma Teatru i jej echa na Ukrainie. Estetyczne koncepcje:
Edwarda G. Craiga, Maxa Reinhardta, Adolphe`a Appii. 3.Eksperymentowanie –
poszukiwanie nowych form scenicznych. 4.Początek awangardy procesu
teatralnego na Ukrainie (szkoły ruchu/eurytmia). 5.Konstruktywizm teatralny.
6.Wpływ ekspresjonizmu niemieckiego. 7.Teoria i metodologia sztuki teatralnej:
teatralno-pedagogiczne doświadczenie. 8.Parodia i groteska w teatrze ukraińskim
(teatr groteski Pirandello). 9.Awangardowe poszukiwania reżyserów ukraińskich
końca XX – początku XXI wieku. 10.Teatr absurdu. 11.Recepcja
zachodnioeuropejskiej klasyki i dramatu współczesnego w inscenizacjach
ukraińskich reżyserów teatralnych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach
(dopuszcza się trzy nieusprawiedliwione nieobecności) oraz zaliczenie
dwóch kolokwiów w trakcie trwania semestru.
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Rodzina w kontekście przemian społecznych i kulturowych (Сім’я в
контексті соціальних і культурних змін)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.140.5cd42d3297ad6.22

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Ukazanie wpływu przemian społecznych i kulturowych na obraz współczesnej rodziny oraz uświadomienie
słuchaczom transformacji jej hierarchii wartości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników,
zjawisk i procesów społecznych, politycznych,
kulturowych na obraz rodziny oraz transformację jej
hierarchii wartości w obszarze relacji polsko-
ukraińskich w wymiarze historycznym i współczesnym

SPU_K1_W03 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikować i analizować zjawiska oraz procesy
polityczne, społeczne i kulturowe w kontekście
kształtowania, transformacji rodziny

SPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

gromadzić informacje oraz przedstawiać analizy
dotyczące procesów i zjawisk politycznych,
społecznych, kulturowych dotyczących przemian,
problemów i zagrożeń współczesnej rodziny
z wykorzystaniem technik informacyjno –
komunikacyjnych

SPU_K1_U03 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Rodzina i jej miejsce w hierarchii wartości młodego pokolenia Europejczyków.
2. Transformacja hierarchii wartości współczesnej rodziny ukraińskiej. W1, U1

2. 3. Wpływ globalizacji i migracji na stan rodziny ukraińskiej.
4. Sytuacja rodzin w kontekście procesów społecznych XIX i XX wieku. W1, U1, U2, K1



Sylabusy 198 / 386

3.

5 – 7. Obraz rodziny w ukraińskiej kulturze, obrzędach i zwyczajach. Motyw
kochanków (pieśni miłosne). Obrzęd wesela (pieśni weselne), narodziny dziecka,
pogrzeb.
8. Rola nauk Ojców Cerkwi w utwierdzaniu etyki rodziny ukraińskiej - pouczenia
dla małżonków św. Jana Złotoustego i Trebnik św. Piotra Mohyły, jako podstawa
życia religijno-obrzędowego rodziny ukraińskiej.
9. Literacki obraz rodziny w twórczości romantyków ukraińskich. Ideał
macierzyństwa w dziele Tarasa Szewczenki.

W1, U1, U2, K1

4. 10 – 12. Dyskurs wokół współczesnej rodziny ukraińskiej na tle kryzysowej sytuacji
politycznej i gospodarczej Ukrainy. Problemy i zagrożenia. W1, U1, U2, K1

5. 13 – 15. Rodzina ukraińska w badaniach polskich naukowców oraz w polskiej
kulturze. W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.140.1558938607.22

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Cel określony przez osobę aktualnie prowadzącą zajęcia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do krytycznej oceny zjawisk
kulturowych w obszarze studiów polsko-ukraińskich. SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie do sprawdzianu 20

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę obecność i aktywność na zajęciach, pozytywna ocena ze sprawdzianu
końcowego
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Mniejszości narodowe i etniczne - uwarunkowania polityczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.5cd42d3bed762.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03 zaliczenie ustne, projekt

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

Student potrafi gromadzić informacje oraz
przedstawiać analizy dotyczące procesów i zjawisk
politycznych, społecznych, kulturowych właściwych
dla studiów polsko – ukraińskich z wykorzystaniem
technik informacyjno – komunikacyjnych

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03 zaliczenie ustne, projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych, uczestnictwa w projektach odnoszących
się do problematyki studiów polsko – ukraińskich.

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02 zaliczenie ustne, projekt

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 60

przygotowanie do egzaminu 30

analiza dokumentów programowych 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – uwarunkowania polityczne.
Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Polsce.
Prawa i obowiązki mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Podmioty
odpowiedzialne za mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Instytucje i
podmioty działające w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji na tle etnicznym.
Strategie rozwoju oświaty mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.
Mniejszości w mediach publicznych. Sytuacja mniejszości ukraińskiej i migrantów
ukraińskich w Polsce. Prawo do pamięci mniejszości narodowych i etnicznych.
Polityka integracyjna na poziomie lokalnym.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

konwersatorium zaliczenie ustne, projekt

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest frekwencja
(nie więcej niż trzy nieobecności), projekt dotyczący mniejszości
narodowych i etnicznych w Polsce oraz ustna forma egzaminu na
końcu semestru polegającego na zadaniu pytań problemowych
(punktacja za odpowiedzi : 91%-100% bdb, 80-90% +db, 70-79% db,
60-69%+dst, 51-59% dst.)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.
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Czarnobyl. Społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe konsekwencje
katastrofy jądrowej (Чорнобиль. Соціально-політичні, економічні та

культурні наслідки ядерної катастрофи)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.140.1586250219.22

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wykształcenie u absolwenta umiejętności planowania i organizowania pracy własnej oraz pracy w zespole przy
wykorzystaniu wiedzy z zakresu studiów polsko - ukraińskich i właściwych dla kierunku języków obcych

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 oraz
metodologię badań właściwą dla kierunku studia
polsko – ukraińskie

SPU_K1_W01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi wykorzystywać metody i narzędzia badawcze
do analizy problematyki właściwej dla kierunku
studiów w zakresie nauk społecznych
i humanistycznych

SPU_K1_U01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Rozwój przemysłu nuklearnego w ZSRS
- rozwój przemysłu jądrowego dla potrzeb cywilnych w republikach sowieckich,
- system zarządzania cywilnym przemysłem nuklearnym w ZSRS,
- awarie i katastrofy w sowieckim przemyśle jądrowym: analiza, porównanie,
wnioski (Kysztym, Sosnowy Bór, CzEJ).

W1, U1, K1

2.

2. Katastrofa w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. (2 x 1,5 h ).
- pośrednie i bezpośrednie przyczyny wybuchu,
- rozwój wypadków w CzEJ podczas pierwszych tygodni po wybuchu,
- propaganda czarnobylska w ZSRS,
- media radzieckie i zachodnie o katastrofie w Czarnobylu.

W1, U1, K1

3. Oral history – Czarnobyl w relacjach świadków.
- relacje likwidatorów następstw katastrofy i ich rodzin. W1, U1, K1
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4.

Polityczne konsekwencje katastrofy jądrowej.
- kształtowanie świadomości obywatelskiej i ekologicznej w USRS po wybuchu w
CzEJ
- reakcja ukraińskiej inteligencji twórczej na katastrofę w Czarnobylu,
- powstanie i rozwój organizacji ekologicznych, społecznych i kulturalnych na
Ukrainie,
- antynuklearny protest w działaniach antysystemowej opozycji na Ukrainie i w
ZSRS.

W1, U1, K1

5.

Biologiczno-medyczne następstwa katastrofy w Czarnobylu.
- bilans ofiar śmiertelnych, straty demograficzne,
- zachorowalność i stan zdrowia osób poszkodowanych w rezultacie katastrofy,
- psychologiczne konsekwencje wybuchu, syndrom „postczarnobylski”,
- wpływ radionuklidów na środowisko naturalne,
- stanowisko WHO, ONZ, MAEA, organizacji ekologicznych oraz rządów Rosji,
Białorusi i Ukrainy.

W1, U1, K1

6.

Wpływ katastrofy czarnobylskiej na ekologię.
- skażenie lasów, jezior i rzek w ZSRS,
- współczesny stan radioekologiczny ziem Ukrainy
- flora i fauna w Strefie Alienacji.
- prezentacja filmu „Radioaktywne wilki”

W1, U1, K1

7.

Społeczno-gospodarcze konsekwencje katastrofy w Czarnobylu na Ukrainie (2 x
1,5 h).
- straty ekonomiczne ZSRS i Ukrainy
- ewakuacje i przesiedlenia
- status obszarów skażonych
- funkcjonowanie Strefy Alienacji
- samoosiedleńcy
- likwidatorzy i osoby poszkodowane –status prawny
- współczesne projekty rozwoju ziem skażonych i czarnobylskiej Strefy Alienacji
- programy likwidacji skutków katastrofy
- miejsce Strefy Alienacji w zwiększaniu bezpieczeństwa radiologicznego na
Ukrainie,
- czarnobylski turyzm
- energetyka jądrowa na Ukrainie po 1991 roku.

W1, U1, K1

8.
Kulturowe konsekwencje katastrofy.
- Polesie – „ukraińska Atlantyda”
- próby ratowania spuścizny kulturowej Poleszczuków
- „duchowy Czarnobyl” - temat Czarnobyla w ukraińskiej literaturze pięknej.

W1, U1, K1

9.

Czarnobyl w kulturze popularnej i sztuce (2 x 1,5 h).
- prezentacja fragmentów filmu Andrieja Tarkowskiego Stalker,
- prezentacja gry Stalker,
- muzyka, komiks,
- humor czarnobylski
- artystyczne fascynacje Czarnobylem w malarstwie i grafice
- muzeum katastrofy czarnobylskiej w Kijowie.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, prezentacja
sprawdzian zaliczeniowy, do którego zostaje dopuszczony
student pozytywnie oceniony za aktywność i prezentację, a
także posiada co najmniej 75% obecność na zajęciach
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Systemy totalitarne w Europie Wschodniej (Тоталітарні системи у
Східній Європі)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.140.1586250305.22

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi faktami dotyczącymi historii, a także społeczno-
gospodarczych i kulturowych konsekwencji funkcjonowania systemów totalitarnych w Europie Wschodniej w XX
wieku. Zrozumienie mechanizmów powstawania totalitaryzmów i wynikających z nich niebezpieczeństw.

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
miejsce i znaczenie nauk społecznych
i humanistycznych w systemie nauk oraz metodologię
badań właściwą dla kierunku studia polsko –
ukraińskie

SPU_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W2 terminologię nauk społecznych i humanistycznych
właściwą dla kierunku studia polsko – ukraińskie SPU_K1_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2

gromadzić informacje oraz przedstawiać analizy
dotyczące procesów i zjawisk politycznych,
społecznych, kulturowych właściwych dla studiów
polsko – ukraińskich z wykorzystaniem technik
informacyjno – komunikacyjnych

SPU_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wypełniania zobowiązań społecznych, uczestnictwa
w projektach odnoszących się do problematyki
studiów polsko – ukraińskich

SPU_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie referatu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Demograficzne i społeczne konsekwencje rewolucji październikowej i „czerwonego
terroru” w ZSRS.
- polityka wojennego komunizmu,
- fala głodu 1921 roku na Ukrainie i republikach sowieckich,
- zbrodnie wojenne i przeciwko ludności cywilnej,
- kolektywizacja, rozkułaczenie i inne formy represji na Ukrainie.

W1, W2, U1, U2, K1
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2.

Polityczne i społeczno-psychologiczne skutki Hołodomoru 1932-1933.
- stosunki społeczne na Ukrainie radzieckiej przed rokiem 1932,
- aparat represji i jego metody postępowania w czasie Wielkiego Głodu,
- wykonawcy stalinowskiej polityki terroru i ich rola w organizacji sztucznego
głodu na Ukrainie,
- straty demograficzne,
- źródła statystyczne i inne na temat fali głodu na Ukrainie 1932-33.
- współczesny stan badań nad Hołodomorem.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Wielki Głód 1932-1933 jako zbrodnia ludobójstwa.
- definicje ludobójstwa,
- Stalin i jego plany względem narodu ukraińskiego,
- stanowisko współczesnych instytucji rządowych i organizacji międzynarodowych
wobec problemu Wielkiego Głodu.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Reakcja politycznych i intelektualnych elit Zachodu na Hołodomor.
- polityka wybranych państw zachodnich wobec Rosji sowieckiej przed i po
wybuchu klęski głodu na Ukrainie 1932-33,
-postawy moralno-etyczne zachodnich polityków, dziennikarzy, dyplomatów etc.
- stanowisko Polski wobec problemu wielkiego Głodu na Ukrainie
- reakcje polskich obywateli na temat Wielkiego Głodu.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Sowiecki plan przebudowy społeczeństwa.
- nowa ideologia
- konsekwencje uprzemysłowienia i urbanizacji
- stalinowskie czystki
- aparat terroru i system obozowy w ZSRS,
- procesy pokazowe,
- represje narodowościowe.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Europejska i światowa pamięć o II w. s. wobec doświadczeń Polaków i Ukraińców
podczas sowiecko-niemieckiej okupacji.
- ofiary współpracy III Rzeszy i ZSRS,
- konsekwencje paktu Ribbentrop-Mołotow,
- społeczno-psychologiczny wymiar sowieckiej okupacji na Ukrainie Zachodniej
- losy Polaków i Ukraińców w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1941.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Kwestia wschodniosłowiańska w politycznych i społecznych planach III Rzeszy (2 x
1,5 h).
- od Mitteleuropy do teorii Lebensraumu,
- Generalplan Ost: założenia i realizacja,
- zbrodnie niemieckie popełnione na ludności polskiej i ukraińskiej,
- Komisariat Rzeszy Ukraina i Komisariat Rzeszy Wschód.

W1, W2, U1, U2, K1

8. Polityczne aspekty stanowiska III Rzeszy w kwestii ukraińskiej 1941-1945. W1, W2, U1, U2, K1

9.
Uwarunkowania i postawy społeczeństw słowiańskich wobec Holocaustu w świetle
badań historycznych oraz powojennej (wschodnio- i zachodnioeuropejskiej)
publicystyce.

W1, W2, U1, U2, K1

10.

. Konflikty wyznaniowe, społeczne i narodowościowe w Europie Wschodniej.
- władze II R.P. wobec mniejszości narodowych,
- myśl polityczna i społeczna ukraińskich organizacji w II R.P.,
- polsko-ukraińskie konflikty narodowościowe na Wołyniu, Galicji Wschodniej,
Polesiu i Lubelszczyźnie 1939-1947.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest frekwencja (nie więcej niż trzy
nieobecności), wygłoszenie referatu oraz egzamin na końcu semestru
polegającego na zadaniu pytań problemowych.
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Doświadczenie sowietyzacji w Ukrainie (Досвід совєтизації в Україні)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.140.6037879041e8f.22

Języki wykładowe
Ukraiński

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Метою курсу є ознайомлення студентів із встановленням та наслідками радянської влади в Україні.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 przyczyny i skutki sowietyzacji władzy na Ukrainie. SPU_K1_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:



Sylabusy 212 / 386

U1
identyfikować i analizować zjawiska oraz procesy
polityczne, społeczne i kulturowe w kontekście reżimu
komunistycznego na Ukrainie.

SPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 do krytycznego odbioru informacji i posiada
świadomość weryfikowania posiadanej wiedzy. SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

analiza źródeł historycznych 10

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Радянізація влади в Україні - створення КП (б) У, репресивного апарату (CzK-
DPU). Політична практика більшовицького крила комуністичного руху.
Деформація історичної свідомості української нації за радянських часів.
Мовна ситуація в Україні - неповний процес асиміляції. Homosovieticus -
формування ідеологічних кодів і мови "радянської людини". Політика
радянської держави у сфері виховання дітей. Форми терору з боку
комуністичного режиму в Україні (репресії, потужний пропагандистський
апарат). Соціалістичний реалізм - культурна догма. Схема радянської
історіографії.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-
learningowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie na ocenę

Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszcza się 3
nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze); znajomość wymaganych
tekstów jako dopuszczenie do zaliczenia; zaliczenie końcowe przedmiotu
w formie ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Знання історії України та української мови в обсязі, що дозволяє читати вихідні тексти.
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Dziedzictwo żydowskie na Ukrainie (Єврейська спадщина в Україні)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.140.603788fa44896.22

Języki wykładowe
Ukraiński

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Метою курсу є ознайомлення студентів з темою єврейської громади, яка століттями жила на польсько-
українському прикордонному просторі, та ознайомлення їх із культурною спадщиною, яку залишив
єврейський народ на цих територіях.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

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

SPU_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać metody i narzędzia badawcze
do analizy problematyki właściwej dla kierunku
studiów w zakresie nauk społecznych
i humanistycznych

SPU_K1_U01 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznego odbioru informacji i posiada świadomość
weryfikowania posiadanej wiedzy SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Походження євреїв Центральної та Східної Європи (легенди та теорії). Історія
та культура євреїв на польсько-українському прикордонні як європейська та
місцева спадщина. Колишні єврейські міста Польщі та України. Єврейська
громада в міжвоєнний період. Мультикультуралізм штетла. Єврейські
пам'ятки в Україні. Синагога та її функції. Образ єврея в українській
літературі. Досягнення євреїв в Україні. Єврейська теми за радянських часів.
Голокост у політичній та історичній пам’яті України.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie na ocenę

Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszcza się trzy
nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze); ocenianie ciągłe na
podstawie udziału w dyskusjach na temat zadanych tekstów; zaliczenie
przedmiotu w formie pisemnej.
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Dialog Ukrainy z Zachodem
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.603607b0adf1c.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student nabywa wiedzę dotyczącą wielowymiarowych procesów i zjawisk zachodzących w relacjach Ukrainy
z Europą Zachodnią na przestrzeni wieków.

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 ma wiedzę na temat doktryn i ideologii
wpływających na kształtowanie państwa
i społeczeństwa ukraińskiego w kontekście
regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem relacji
polsko – ukraińskich

SPU_K1_W04 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi wykrywać i wyjaśniać zależności
między poszczególnymi procesami społecznymi,
politycznymi, kulturowymi, historycznymi
i ekonomicznymi w kontekście regionalnym
ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko –
ukraińskich

SPU_K1_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student w pracy zawodowej kieruje się zasadami
etyki, ma świadomość odpowiedzialnego pełnienia ról
zawodowych

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu



Sylabusy 219 / 386

1.

1. Chrześcijańscy święci i święta Kościoła zachodniego na Ukrainie jako
świadectwa więzi Rusi Kijowskiej i Halicko-Wołyńskiej z Zachodem do połowy XIV
wieku

2. Bizantyńsko-ruskie i zachodnie źródła powstania i zawartośc treściowa
Sudebnyka księcia Kazimierza i Statutu Litewskiego

3. Idea równego traktowania chrześcijan Wschodu w Poselstwie do papieża
Sykstusa IV i sposób jej realizacji

4. Religijne unie: florencka 1439r. i brzeska 1596 r. jako przykłady
instytucjonalizacji procesu syntezy chrześcijańskiej kultury bizantyńsko -
ukraińskiej i łacińsko-polskiej

5. Główne orientacje ideowe oraz ich przedstawiciele czasu polemik wokół unii
brzeskiej. Unia brzeska w dokumentach Watykanu i w historiografii

6. Obraz hetmana Iwana Mazepy i jego znaczenie jako mecenasa w kultury
ukraińskiej i europejskiej.

7. Zachodnie wątki antyczne w twórczości Iwana Kotlarewskiego i Tarasa
Szewczenki, Iwana Franki

8. Dzieła twórców ukraińskich w języku łacińskim, polskimi, niemieckim

9. Zachodnioeuropejskie źródła trzech ukraińskich epok odrodzeniowych (XV,
XVIII/XIX, XX wiek)

10. Zwrot ku zachodnim i narodowym źródłom kultury jako bezpośrednia
przyczyna „rozstrzelanego odrodzenia” na Ukrainie w latach 30. XX wieku

11. Żywotność idei cyrylometodiańskiej w Ukrainie w XI-XX wieku.
Cyrylometodiański wymiar pielgrzymki błogosławionego Jana Pawła II na Ukrainę
w 2011r.

 

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne minimum 75% obecności na zajęciach, zaliczenie pisemnego kolokwium
zaliczeniowego
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Teatr ukraiński
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.5cd42d324743a.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z dziejami teatru ukraińskiego od czasów najdawniejszych (z uwzględnieniem elementów
prateatralnych w obrzędowości ukraińskiej) aż po czasy współczesne.

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej sztuki teatralnej na Ukrainie.

C3 Uświadomienie słuchaczom problemów teatru ukraińskiego w okresie transformacji ustrojowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
na kształtowanie zjawisk i procesów społecznych,
politycznych, kulturowych w wymiarze historycznym
i współczesnym.

SPU_K1_W03 zaliczenie

W2
funkcjonowanie ukraińskich instytucji społecznych
oraz kulturalnych wpływających na kształtowanie
ciągłości tożsamości narodowej wśród Ukraińców.

SPU_K1_W04 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać metody i narzędzia badawcze
do analizy problematyki właściwej dla kierunku
studiów w zakresie nauk społecznych
i humanistycznych.

SPU_K1_U01 zaliczenie

U2
planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole nad projektami z zakresu studiów polsko –
ukraińskich, a także realizować własne uczenie się
przez całe życie.

SPU_K1_U04 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1.Źródła sztuki teatralnej na Ukrainie. Pierwotne formy teatralne jako elementy
teatru w praktyce obrzędowej.2.Teatr książęcy i teatr religijny; pierwsze próby
dramatu religijnego. Teatr lalkowy (wertep ukraiński).3. Teatr pańszczyźniany i
pierwsze profesjonalne trupy teatralne na Ukrainie. 4.Ruch teatralny II połowy XIX
wieku na Ukrainie Naddnieprzańskiej i w Galicji Wschodniej. 5.„Teatr Koryfeuszy
ukraińskich” – Kropywnicki, Starycki, Sadowski (teatr syntetyczny oraz teatr
reżyserski). 6. Towarzystwo teatru „Ruska Biesiada” – „teatr strzelecki” –
„Ukraińska biesiada”. 7.Teatry amatorskie (nieprofesjonalne) w Galicji
Wschodniej. Teatr Huculski Hnata Chotkewycza – fenomen w kulturze teatralnej
Ukrainy. 8.Ukraiński teatr narodowy po 1918 roku (teatry państwowy i teatry
studyjne). 9.Reforma teatralna teatru ukraińskiego. Reżysersko-teatralna
działalność Łesia Kurbasa („Młody teatr” – „Kyjdramte” – „Berezil” okresu
kijowskiego i charkowskiego).Laboratorium „MOB” – Twórcza Organizacja Berezil.
Pierwsza szkoła reżyserska. 10. Artystyczne laboratorium oraz eksperymentalny
Młody teatr „Zahrawa” Włodzimierza Bławackiego (teatr monumentalny).
11.Główne ośrodki teatru ukraińskiego na emigracji (Niemcy, Austria, Francja,
USA, Kanada, Australia). 12. Teatr w latach 70.-80. XX w. 13. Teatr ukraiński w
okresie transformacji ustrojowej.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
Obecność (dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności);
znajomość zadanych tekstów jako dopuszczenie do zaliczenia końcowego;
zaliczenie kolokwiów w trzech bloków tematycznych.
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Teatr-Ukraina-Europa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.603607fed569a.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z reformatorskimi tendencjami w teatrze ukraińskim w kontekście
teatru zachodnioeuropejskiego XX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie wpływ lokalnych, regionalnych
i globalnych czynników na kształtowanie procesu
teatralnego w wymiarze historycznym i współczesnym.

SPU_K1_W03 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi identyfikować i analizować zjawiska
ukraińskiej sztuki teatralnej w kontekście teatru
zachodnioeuropejskiego.

SPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

Przygotowanie do sprawdzianów 30

przygotowanie do zajęć 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.Recepcja europejskich nurtów teatralnych w teatrze ukraińskim początku XX
wieku. 2.Wielka Reforma Teatru i jej echa na Ukrainie. Estetyczne koncepcje:
Edwarda G. Craiga, Maxa Reinhardta, Adolphe`a Appii. 3.Eksperymentowanie –
poszukiwanie nowych form scenicznych. 4.Początek awangardy procesu
teatralnego na Ukrainie (szkoły ruchu/eurytmia). 5.Konstruktywizm teatralny.
6.Wpływ ekspresjonizmu niemieckiego. 7.Teoria i metodologia sztuki teatralnej:
teatralno-pedagogiczne doświadczenie. 8.Parodia i groteska w teatrze ukraińskim
(teatr groteski Pirandello). 9.Awangardowe poszukiwania reżyserów ukraińskich
końca XX – początku XXI wieku. 10.Teatr absurdu. 11.Recepcja
zachodnioeuropejskiej klasyki i dramatu współczesnego w inscenizacjach
ukraińskich reżyserów teatralnych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach
(dopuszcza się trzy nieusprawiedliwione nieobecności) oraz zaliczenie
dwóch kolokwiów w trakcie trwania semestru.
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Rodzina w kontekście przemian społecznych i kulturowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.603608773911e.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Ukazanie wpływu przemian społecznych i kulturowych na obraz współczesnej rodziny oraz uświadomienie
słuchaczom transformacji jej hierarchii wartości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników,
zjawisk i procesów społecznych, politycznych,
kulturowych na obraz rodziny oraz transformację jej
hierarchii wartości w obszarze relacji polsko-
ukraińskich w wymiarze historycznym i współczesnym

SPU_K1_W03
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikować i analizować zjawiska oraz procesy
polityczne, społeczne i kulturowe w kontekście
kształtowania, transformacji rodziny

SPU_K1_U02 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2

gromadzić informacje oraz przedstawiać analizy
dotyczące procesów i zjawisk politycznych,
społecznych, kulturowych dotyczących przemian,
problemów i zagrożeń współczesnej rodziny
z wykorzystaniem technik informacyjno –
komunikacyjnych

SPU_K1_U03 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Rodzina i jej miejsce w hierarchii wartości młodego pokolenia Europejczyków.
2. Transformacja hierarchii wartości współczesnej rodziny ukraińskiej. W1, U1, U2

2. 3. Wpływ globalizacji i migracji na stan rodziny ukraińskiej.
4. Sytuacja rodzin w kontekście procesów społecznych XIX i XX wieku. W1, U1, U2
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3.

5 – 7. Obraz rodziny w ukraińskiej kulturze, obrzędach i zwyczajach. Motyw
kochanków (pieśni miłosne). Obrzęd wesela (pieśni weselne), narodziny dziecka,
pogrzeb.
8. Rola nauk Ojców Cerkwi w utwierdzaniu etyki rodziny ukraińskiej - pouczenia
dla małżonków św. Jana Złotoustego i Trebnik św. Piotra Mohyły, jako podstawa
życia religijno-obrzędowego rodziny ukraińskiej.
9. Literacki obraz rodziny w twórczości romantyków ukraińskich. Ideał
macierzyństwa w dziele Tarasa Szewczenki.

W1, U1, U2, K1

4. 10 – 12. Dyskurs wokół współczesnej rodziny ukraińskiej na tle kryzysowej sytuacji
politycznej i gospodarczej Ukrainy. Problemy i zagrożenia. W1, U1, U2, K1

5. 13 – 15. Rodzina ukraińska w badaniach polskich naukowców oraz w polskiej
kulturze. W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, zaliczenie na
ocenę, prezentacja

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1.
obecność na zajęciach / dopuszcza się 2 nieobecności
nieusprawiedliwione/, 2. aktywność na zajęciach, 3.
przygotowywanie prac domowych oraz prezentacji,
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z
zaliczenia końcowego.
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Czarnobyl. Społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe konsekwencje
katastrofy jądrowej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.6036099482305.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze społeczno-politycznymi, gospodarczymi i kulturowymi
konsekwencjami katastrofy jądrowej dla Ukrainy, Białorusi i Rosji

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 oraz
metodologię badań właściwą dla kierunku studia
polsko – ukraińskie

SPU_K1_W01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi wykorzystywać metody i narzędzia badawcze
do analizy problematyki właściwej dla kierunku
studiów w zakresie nauk społecznych
i humanistycznych

SPU_K1_U01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Rozwój przemysłu nuklearnego w ZSRS
- rozwój przemysłu jądrowego dla potrzeb cywilnych w republikach sowieckich,
- system zarządzania cywilnym przemysłem nuklearnym w ZSRS,
- awarie i katastrofy w sowieckim przemyśle jądrowym: analiza, porównanie, wnioski
(Kysztym, Sosnowy Bór, CzEJ).
W1, U1, K1

2. Katastrofa w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. (2 x 1,5 h ).
- pośrednie i bezpośrednie przyczyny wybuchu,
- rozwój wypadków w CzEJ podczas pierwszych tygodni po wybuchu,
- propaganda czarnobylska w ZSRS,
- media radzieckie i zachodnie o katastrofie w Czarnobylu.
W1, U1, K1

3. Oral history – Czarnobyl w relacjach świadków.
- relacje likwidatorów następstw katastrofy i ich rodzin.
W1, U1, K1

4. Polityczne konsekwencje katastrofy jądrowej.
- kształtowanie świadomości obywatelskiej i ekologicznej w USRS po wybuchu w CzEJ
- reakcja ukraińskiej inteligencji twórczej na katastrofę w Czarnobylu,
- powstanie i rozwój organizacji ekologicznych, społecznych i kulturalnych na Ukrainie,
- antynuklearny protest w działaniach antysystemowej opozycji na Ukrainie i w ZSRS.
W1, U1, K1

5. Biologiczno-medyczne następstwa katastrofy w Czarnobylu.
- bilans ofiar śmiertelnych, straty demograficzne,
- zachorowalność i stan zdrowia osób poszkodowanych w rezultacie katastrofy,
- psychologiczne konsekwencje wybuchu, syndrom „postczarnobylski”,
- wpływ radionuklidów na środowisko naturalne,
- stanowisko WHO, ONZ, MAEA, organizacji ekologicznych oraz rządów Rosji, Białorusi i
Ukrainy.
W1, U1, K1

6. Wpływ katastrofy czarnobylskiej na ekologię.
- skażenie lasów, jezior i rzek w ZSRS,
- współczesny stan radioekologiczny ziem Ukrainy
- flora i fauna w Strefie Alienacji.
- prezentacja filmu „Radioaktywne wilki”
W1, U1, K1

7. Społeczno-gospodarcze konsekwencje katastrofy w Czarnobylu na Ukrainie (2 x 1,5 h).
- straty ekonomiczne ZSRS i Ukrainy
- ewakuacje i przesiedlenia
- status obszarów skażonych
- funkcjonowanie Strefy Alienacji
- samoosiedleńcy
- likwidatorzy i osoby poszkodowane –status prawny
- współczesne projekty rozwoju ziem skażonych i czarnobylskiej Strefy Alienacji
- programy likwidacji skutków katastrofy
- miejsce Strefy Alienacji w zwiększaniu bezpieczeństwa radiologicznego na Ukrainie,
- czarnobylski turyzm
- energetyka jądrowa na Ukrainie po 1991 roku.
W1, U1, K1

8. Kulturowe konsekwencje katastrofy.
- Polesie – „ukraińska Atlantyda”
- próby ratowania spuścizny kulturowej Poleszczuków
- „duchowy Czarnobyl” - temat Czarnobyla w ukraińskiej literaturze pięknej.
W1, U1, K1

9. Czarnobyl w kulturze popularnej i sztuce (2 x 1,5 h).
- prezentacja fragmentów filmu Andrieja Tarkowskiego Stalker,
- prezentacja gry Stalker,
- muzyka, komiks,
- humor czarnobylski
- artystyczne fascynacje Czarnobylem w malarstwie i grafice
- muzeum katastrofy czarnobylskiej w Kijowie.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie na ocenę, prezentacja sprawdzian zaliczeniowy, do którego zostaje dopuszczony

student pozytywnie oceniony za aktywność i prezentację

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Systemy totalitarne w Europie Wschodniej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.60360a085360d.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemów
totalitarnych w Europie Wschodniej w XX 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
miejsce i znaczenie nauk społecznych
i humanistycznych w systemie nauk oraz metodologię
badań właściwą dla kierunku studia polsko –
ukraińskie

SPU_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W2 terminologię nauk społecznych i humanistycznych
właściwą dla kierunku studia polsko – ukraińskie SPU_K1_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2

gromadzić informacje oraz przedstawiać analizy
dotyczące procesów i zjawisk politycznych,
społecznych, kulturowych właściwych dla studiów
polsko – ukraińskich z wykorzystaniem technik
informacyjno – komunikacyjnych

SPU_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wypełniania zobowiązań społecznych, uczestnictwa
w projektach odnoszących się do problematyki
studiów polsko – ukraińskich

SPU_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

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.

Demograficzne i społeczne konsekwencje rewolucji październikowej i „czerwonego terroru”
w ZSRS.
- polityka wojennego komunizmu,
- fala głodu 1921 roku na Ukrainie i republikach sowieckich,
- zbrodnie wojenne i przeciwko ludności cywilnej,
- kolektywizacja, rozkułaczenie i inne formy represji na Ukrainie.

2.
Polityczne i społeczno-psychologiczne skutki Hołodomoru 1932-1933.
- stosunki społeczne na Ukrainie radzieckiej przed rokiem 1932,
- aparat represji i jego metody postępowania w czasie Wielkiego Głodu,
- wykonawcy stalinowskiej polityki terroru i ich rola w organizacji sztucznego głodu na
Ukrainie,
- straty demograficzne,
- źródła statystyczne i inne na temat fali głodu na Ukrainie 1932-33.
- współczesny stan badań nad Hołodomorem.

3.
Wielki Głód 1932-1933 jako zbrodnia ludobójstwa.
- definicje ludobójstwa,
- Stalin i jego plany względem narodu ukraińskiego,
- stanowisko współczesnych instytucji rządowych i organizacji międzynarodowych wobec
problemu Wielkiego Głodu.

4.
Reakcja politycznych i intelektualnych elit Zachodu na Hołodomor.
- polityka wybranych państw zachodnich wobec Rosji sowieckiej przed i po wybuchu klęski
głodu na Ukrainie 1932-33,
-postawy moralno-etyczne zachodnich polityków, dziennikarzy, dyplomatów etc.
- stanowisko Polski wobec problemu wielkiego Głodu na Ukrainie
- reakcje polskich obywateli na temat Wielkiego Głodu.

5.
Sowiecki plan przebudowy społeczeństwa.
- nowa ideologia
- konsekwencje uprzemysłowienia i urbanizacji
- stalinowskie czystki
- aparat terroru i system obozowy w ZSRS,
- procesy pokazowe,
- represje narodowościowe.

6.
Europejska i światowa pamięć o II w. s. wobec doświadczeń Polaków i Ukraińców podczas
sowiecko-niemieckiej okupacji.
- ofiary współpracy III Rzeszy i ZSRS,
- konsekwencje paktu Ribbentrop-Mołotow,
- społeczno-psychologiczny wymiar sowieckiej okupacji na Ukrainie Zachodniej
- losy Polaków i Ukraińców w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1941.

7.
Kwestia wschodniosłowiańska w politycznych i społecznych planach III Rzeszy (2 x 1,5 h).
- od Mitteleuropy do teorii Lebensraumu,
- Generalplan Ost: założenia i realizacja,
- zbrodnie niemieckie popełnione na ludności polskiej i ukraińskiej,
- Komisariat Rzeszy Ukraina i Komisariat Rzeszy Wschód.

8.
Polityczne aspekty stanowiska III Rzeszy w kwestii ukraińskiej 1941-1945.

9.
Uwarunkowania i postawy społeczeństw słowiańskich wobec Holocaustu w świetle badań
historycznych oraz powojennej (wschodnio- i zachodnioeuropejskiej) publicystyce.

10.
. Konflikty wyznaniowe, społeczne i narodowościowe w Europie Wschodniej.
- władze II R.P. wobec mniejszości narodowych,
- myśl polityczna i społeczna ukraińskich organizacji w II R.P.,
- polsko-ukraińskie konflikty narodowościowe na Wołyniu, Galicji Wschodniej, Polesiu i
Lubelszczyźnie 1939-1947

W1, W2, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie na ocenę

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest frekwencja, wygłoszenie referatu
oraz sprawdzian wiedzy na końcu semestru polegającego na zadaniu
pytań problemowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Kościoły wschodnie na terenie dawnej Rzeczypospolitej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.60360a87d3ff9.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student poznaje zarys dziejów Kościoła prawosławnego i greckokatolickiego od średniowiecza po współczesność

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
na kształtowanie zjawisk i procesów społecznych,
politycznych, kulturowych w obszarze relacji polsko-
ukraińskich w wymiarze historycznym i współczesnym.

SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polskie prawosławie. Kościół prawosławny w państwie polsko-litewskim, w I, II i III
Rzeczypospolitej: polityka państwa polskiego wobec Kościoła prawosławnego.
Kwestia autokefalii Polskiego Kościoła Prawosławnego. Sytuacja prawna i
organizacyjna Kościoła prawosławnego w okresie międzywojennym i powojennym.
Narodowe oblicze Kościoła prawosławnego. 

Kościół greckokatolicki w I, II i III Rzeczypospolitej: polityka państwa polskiego
wobec Kościoła Greckokatolickiego. 

Sytuacja prawna i organizacyjna Kościoła greckokatolickiego w okresie
międzywojennym i powojennym. Narodowe oblicze Kościoła greckokatolickiego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie pisemne - praca przez cały semestr, -zaliczenie testów, -zaliczenie kolokwiów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Dziedzictwo żydowskie na Ukrainie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.60360bf1023e8.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką dotyczącą społeczności żydowskiej zamieszkałej
od wieków na pograniczu polsko - ukraińskim oraz uświadomienie spuścizny kulturowej, jaką naród żydowski
pozostawił na tych terenach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 241 / 386

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

SPU_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać metody i narzędzia badawcze
do analizy problematyki właściwej dla kierunku
studiów w zakresie nauk społecznych
i humanistycznych.

SPU_K1_U01 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznego odbioru informacji i posiada świadomość
weryfikowania posiadanej wiedzy. SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pochodzenie Żydów Europy Środkowo-Wschodniej (legendy i teorie). Historia i
kultura Żydów na pograniczu polsko-ukraińskim jako europejskie i lokalne
dziedzictwo. Dawne żydowskie miasteczka w Polsce i na Ukrainie. Społeczność
żydowska w okresie międzywojennym. Wielokulturowość sztetli. Zabytki
żydowskie na Ukrainie. Synagoga i jej funkcje. Obraz Żyda w literaturze
ukraińskiej. Osiągnięcia Żydów na Ukrainie. Tematyka żydowska za czasów
sowieckich. Holokaust w polityce i pamięci historycznej Ukrainy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie na ocenę

Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszcza się trzy
nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze); ocenianie ciągłe na
podstawie udziału w dyskusjach na temat zadanych tekstów; zaliczenie
przedmiotu w formie pisemnej.
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Doświadczenie sowietyzacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.60360c30190a6.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ustanowieniem oraz konsekwencjami władzy sowieckiej
na Ukrainie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 przyczyny i skutki sowietyzacji władzy na Ukrainie. SPU_K1_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
identyfikować i analizować zjawiska oraz procesy
polityczne, społeczne i kulturowe w kontekście reżimu
komunistycznego na Ukrainie.

SPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 do krytycznego odbioru informacji i posiada
świadomość weryfikowania posiadanej wiedzy. SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

analiza źródeł historycznych 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sowietyzacja władzy na Ukrainie – powstanie KP(b)U, aparat represyjny (CzK-
DPU). Praktyka polityczna bolszewickiego skrzydła ruchu komunistycznego.
Deformacja świadomości historycznej narodu ukraińskiego w czasach sowieckich.
Sytuacja językowa na Ukrainie – niezakończony proces asymilacyjny.
Homosovieticus – formowanie ideologicznych kodów i języka „człowieka
sowieckiego”. Polityka państwa sowieckiego w sferze wychowania dzieci. Formy
terroru reżimu komunistycznego na Ukrainie (represje, potężny aparat
propagandowy). Socrealizm – dogmat kulturowy. Schemat „moskwocentryczny”
historiografii sowieckiej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-
learningowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie na ocenę

Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszcza się 3
nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze); znajomość wymaganych
tekstów jako dopuszczenie do zaliczenia; zaliczenie końcowe przedmiotu
w formie ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii Ukrainy oraz języka ukraińskiego w zakresie umożliwiającym czytanie tekstów źródłowych.
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Obszar ULB w myśli J. Giedroycia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.5cd42d3c643b3.22

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest zapoznanie studenta z wiedzą dotycząca osoby i działalności Jerzego Giedroycia oraz paryskiej
„Kultury”, będącej jednym z najważniejszych ośrodków polskiej powojennej myśli politycznej.

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 rolę środowiska paryskiej
"Kultury" w kształtowaniu stosunków polsko -
ukraińskich. Rozumie jego wkład w rozwój sąsiedzkich
stosunków w przestrzeni politycznej, geopolitycznej
oraz kulturowo - społecznej.

SPU_K1_W03 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi umiejscowić miejsce środowiska
paryskiej "Kultury" na mapie współczesnych
stosunków polsko - ukraińskich.

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do podjęcia obowiązków
zawodowych związanych z społeczno - politycznym
procesem kształtowania stosunków polsko -
ukraińskich.

SPU_K1_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

uczestnictwo w egzaminie 3

przeprowadzenie badań literaturowych 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
118

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. Jerzy Giedroyc – informacje biograficzne. W1, U1, K1

2. Paryska „Kultura” i jej środowisko polityczne. W1, U1, K1

3.

Analiza geopolityki Juliusza Mieroszewskiego:
a) lata 1948-56, koncepcja federacji europejskiej i federacji obszaru ULB
b) lata 1956-68, neutralizacja obszaru ULB, postulat normalizacji stosunków z
Rosją
c) lata 1968 – 75 obszar ULB a Chiny i USA, ramy współpracy osi Ukraina – Litwa-
Białoruś.

W1, U1, K1
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4. Kwestia powojennych granic w Europie Środkowo – Wschodniej w dyskusji nad
rozwojem stosunków z Ukrainą. W1, K1

5. Działania na rzecz pojednania Polaków i Ukraińców w latach 1947-91. W1, U1, K1

6. Polityka historyczna J. Giedroycia i jej współcześni krytycy. W1, U1, K1

7. Recepcja J. Giedroycia wśród emigracji polskiej i ukraińskiej oraz środowiskach
opozycyjnych w PRL. W1, U1

8. Współczesne dyskusje nad aktualnością (nieaktualnością) doktryny Giedroycia. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie referat problemowy, omówienie lektury obowiązkowej, test pisemny
obejmujący tematykę omawianą na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Praktyka zawodowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.180.5ca75696b26b0.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem praktyk zawodowych jest umożliwienie studentowi wejścia na rynek pracy. Student skupia się
na praktykowaniu umiejętności zdobytych w czasie kursów teoretycznych i warsztatów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie zasady i zakres działania
organizacji społecznych, politycznych i kulturalnych. SPU_K1_W03 zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 Po zakończeniu praktyk student potrafi zidentyfikować
i określić swoje potrzeby na rynku pracy. SPU_K1_U04 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do podjęcia obowiązków
zawodowych w organizacjach, instytucjach
narodowych i ponadnarodowych.

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02,
SPU_K1_K03,
SPU_K1_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

praktyki 60

rozwiązywanie zadań 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Praca samodzielna lub grupowa w organizacjach, instytucjach, fundacjach o
charakterze narodowym lub ponadnarodowym. Weryfikacja wiedzy teoretycznej.
Nauka nawyków i umiejętności zawodowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki zaliczenie zaświadczenie o odbyciu praktyk

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowy
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Polska i Europa w ukraińskiej myśli politycznej (Польща та Європа в
українській політичній думці)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.180.5cd56bc867175.22

Języki wykładowe
Ukraiński

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studenta z obecnością i miejscem Polski i Europy w ukraińskiej myśli politycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie miejsce Polski i Ukrainy
w ukraińskiej myśli politycznej. SPU_K1_W03 zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi nazwać i poddać analizie dorobek
intelektualny przedstawicieli ukraińskiej myśli
politycznej dotyczący Polski i Europy.

SPU_K1_U03 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Pod kierunkiem ekspertów z omawianej dziedziny jest
w stanie podjąć aktywność zawodową w organizacjach
i instytucjach zajmujących się kształtowaniem polityki
międzynarodowej.

SPU_K1_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie referatu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie do ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Dziewiętnastowieczna myśl polityczna wobec Europy i Polski. Ukraina jako
przedmurze chrzescijaństwa. Europejskość jako część składowa tożsamości
ukraińskiej.

W1

2. Ukraińskie słowianofilstwo i moskalofilstwo. Opozycja Europa – Rosja. W1, U1, K1

3.
Liberalna myśl ukraińska i jej koncepcja europejskości. M. Drahomanow, M.
Hruszewski. Geopоlityczny wybór pomiędzy Rosją i Europą. Mit europejskiej
starożytności Ukrainy.

W1, K1

4. Europa i Polska w geopolityce J. Łypy i St. Rudnickiego. "Wielka Ukraina" kontra
"Wielka Polska". W1, U1, K1
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5. Okcydentalizm D. Doncowa, jego rozumienie europejskości. Etnonacjonalizm.
Ukraina jako antyteza azjatyckiej Rosji. W1, U1

6.
Ukraińska emigracja powojenna wobec Polski i procesów zjednoczeniowych w
Europie. Koncepcja "trzeciej drogi". B. Osadczuk i jego wkład w rozwój stosunków
polsko – ukraińskich.

W1, U1, K1

7. Poszukiwanie europejskiej tożsamości politycznej po upadku Związku
Sowieckiego. Narodowy Ruch Ukrainy. W1, U1, K1

8. Droga do Europy czy ucieczka przez Związkiem Sowieckim? M. Riabczuk, J.
Andruchowycz, O. Zabużko. U1, K1

9. Europa, integracja europejska we współczesnej ukraińskiej mysli politycznej. W1, U1, K1

10. Analiza i myśl polityczna W. Portnikowa, J. Horbacza, J. Khyłki, D. Tymczuka.
Działalność Instytutu Integracji Euroatlantyckiej. U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie Zaliczenie pisemnego testu cząstkowego oraz testu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Polityka kulturalna w Europie (Європейська культурна політика)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.180.5cd56bc88ca33.22

Języki wykładowe
Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z podstawami problematyki międzynarodowych stosunków kulturalnych i polityki
kulturalnej w Europie

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
na kształtowanie wspólczesnej polityki kulturalnej
w Europie, również w zakresie relacji polsko-
ukraińskich

SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać metody i narzędzia badawcze
do analizy problematyki właściwej dla kierunku
studiów w zakresie nauk społecznych
i humanistycznych

SPU_K1_U01 projekt

U2
planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole nad projektami z zakresu studiów polsko –
ukraińskich, a także realizować własne uczenie się
przez całe życie

SPU_K1_U04 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Kultura i cywilizacja – złożoność terminów. Tożsamość kulturowa. Różnorodność
kulturowa. Procesy globalizacji a kultury. W1

2. 2. Kultura a stosunki międzynarodowe. Europa w perspektywie kultury.
Tożsamość narodowa Oraz kulturowa a integracja europejska. W1

3. 3. Modele polityki kulturalnej. Europejskie modele polityki kulturalnej (na
przykładzie wybranych krajów) W1, U1
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4.
4. Instytucjonalizacja stosunków kulturalnych w Europie. Działalność UNESCO w
dziedzinie kultury. Konwencja światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.
Programy i inicjatywy w dziedzinie kultury.

W1, U1

5. 5. Działalność i konwencja Rady Europy w dziedzinie kultury. W1, U1, K1

6.
6. Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Główna projekty UE w dziedzinie
kultury.
Europejskie Stolice Kultury. Sieci współpracy kulturalnej w Europie, przykłady
współpracy polskich instytucji

W1, U1, K1

7. 7. KBWE/OBWE: współpraca i wymiana w dziedzinie kultury. W1, U1, U2

8. 8. Dyplomacja kulturalna państw europejskich. W1

9. 9. Polityka kulturalna Polski w kontekście europejskim W1, U2, K1

10.
10. Polityka kulturalna Miasta Krakowa (Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Miasta Krakowa, inicjatywy i programy, instytucje kultury, stypendia
artystyczne, Krakowskie Biuro Festiwalowe i inne)

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, projekt,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach min. 75%
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Międzynarodowe stosunki kulturalne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.5cd42d3c885b3.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
na kształtowanie międzynarodowych stosónków
kulturalnych, między innymi w obszarze relacji polsko-
ukraińskich

SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać metody i narzędzia badawcze
do analizy problematyki właściwej dla kierunku
studiów w zakresie nauk społecznych
i humanistycznych

SPU_K1_U01 projekt, esej



Sylabusy 258 / 386

U2
planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole nad projektami z zakresu studiów polsko –
ukraińskich, a także realizować własne uczenie się
przez całe życie

SPU_K1_U04 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie pisemne,
projekt, esej

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie eseju 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Cywilizacja, kultura, dziedzictwo kulturowe, tożsamość kulturowa – złożoność
terminów. W1

2. Miejsce i rol kultury w stosunkach międzynarodowych. Rodzaje relacji i powiązań. W1

3. Istota i geneza międzynarodowych stosunków kulturalnych. Instytucjonalizacja
stosunków kulturalnych. W1, U1

4. Uwarunkowania międzynarodowej współpracy kulturalnej, czynniki polityczny,
ekonomiczny społeczny, naukowo-techniczny. W1, U1

5. Podmioty międzynarodowych stosunków kulturalnych – państwo, organizacje
międzynarodowe, organizacje pozarządowe W1, U1, U2

6. Sposoby regulacji międzynarodowych stosunków kulturalnych. Kształtowanie
uniwersalnych norm polityki kulturalnej. W1, U1, U2, K1
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7.
Instytucjonalizacja międzynarodowej współpracy kulturalnej na poziomie
globalnym. Działalność UNESCO w dziedzinie kultury. Działalność i konwencje
Rady Europy. Rola i miejsce kultury w Unii Europejskiej. Główne projekty UE w
dziedzinie kultury.

W1, U1, U2, K1

8. Kultura i zjawiska dezintegracji i konfliktu. Bezpieczeństwo kulturowe. W1, U1, U2, K1

9.
Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych. Problem restytucji dóbr
kultury zagrabionych i przemieszczonych w czasie i w wyniku II wojny światowej.
Rodzaje roszczeń o odzyskanie dóbr kultury. Wybrane aspekty międzynarodowych
sporów o dobra kultury. Międzynarodowy obrót dobrami kultury.

W1, U1, K1

10. Od dominacji kulturowej do soft power. Kultura w promocji państw. Działania
promocyjne wybranych państw. Promocja Polski poprzez kulturę. W1, U1, K1

11. Polska dyplomacja kulturalna: cele, priorytety, struktura organizacyjna
zagranicznej polityki kulturalnej. W1, U1, U2, K1

12.
Ukraina w kontekście międzynarodowych stosunków kulturalnych.
Międzynarodowa współpraca Ukrainy z krajami UE, w tym też z Polską,
międzynarodowymi instytucjami działającymi w dziedzinie kultury

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na min. 75% zajęć
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Zarys sztuki ukraińskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.5cd42d3cab9c3.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Klasyfikacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
najważniejsze osiągnięcia artystyczne na Ukrainie
w ciągu wieków, twórczość najwybitniejszych malarzy,
architektów i rzeźbiarzy, podstawowe terminy
artystyczne

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

posługując się właściwą terminologią opisywać dzieła
sztuki, charakteryzować ich cechy stylistyczne,
klasyfikować je, oceniać wartość, przypisywać
właściwej epoce, środowisku artystycznemu,
wskazywać źródła inspiracji i proweniencję rozwiązań
artystycznych

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

właściwej oceny wartości dziedzictwa artystycznego;
do przekazywania tej wiedzy przekazać innym,
kreowania w innych postawy świadomych odbiorców
kultury i sztuki, dążących do ich ochrony,
poszanowania, propagowania i popularyzowania
wzięcia odpowiedzialności za własne dziedzictwo
kulturowe

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do sprawdzianu 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykład ma na celu przedstawienie ogólnego zarysu historii sztuki ukraińskiej,
ukazanej na szerokim tle kultury europejskiej. Obejmować będzie charakterystykę
głównych epok w kulturze i sztuce od średniowiecza do końca wieku XIX, opis
najważniejszych zjawisk artystycznych, oraz omówienie prac czołowych twórców
architektury i sztuki. Materiał podzielony zostanie na następujące zagadnienia
1. Sztuka bizantyńska w średniowiecznym Chersonezie i Kijowie (architektura,
mozaiki, rzeźba, malarstwo miniaturowe)
2. Sztuka romańska i gotycka na Rusi (Kijów, Lwów, Halicz, Drohobycz
4. Przykłady adaptacji wzorów renesansowych i manierystycznych w sztuce
ruskiej (malarstwo i grafika książkowa, architektura Lwowa, rzeźba)
7. Najlepsze przykłady zachodniej architektury barokowej na Rusi (np. Ławra
Poczajowska, katedra grecko-katolicka w Chełmie i we Lwowie, kościół
dominikanów we Lwowie, pałac w Podhorcach)
8. Najbardziej reprezentatywne przykłady malarstwa barokowego (monumentalne
realizacje malarskie w świątyniach klasztornych Lwowa: dominikanów, jezuitów,
bernardynów), ikonostas w Soroczyńcach, malowidła w cerkwi Św. Trójcy w
Ławrze Kijowskiej)
9. Lwowska rzeźba XVIII-wieczna (Pinsel, Polejowski, Hutter)
10. Klasycyzm na ziemiach Ukrainy (trzy kierunki przenikania nowych cech
stylowych: Moskwa: Odessa, Charków, Kijów; Warszawa: Wołyń, Podole; Wiedeń:
Galicja)
11. Malarstwo XIX wieku na Ukrainie (romantyzm, akademizm, realizm)
12. Historycyzm i eklektyzm w architekturze XIX wieku
13. Narodziny nowoczesnego malarstwa ukraińskiego (W. Orłowski, S.
Wasilkiwskij; M. Buraczek, I. Trusz, O. Nowakiwskij, P. Lewczenko, M. Tkaczenko,
M. Berkos,
O. Nowakiwskji, A. Manewycz, W. Kryczewskij, P. Chołodnyj)
14. Secesja na Ukrainie (najważniejsze realizacje architektoniczne w Połtawie,
Kijowie, Lwowie)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne
Egzamin pisemny połączony z prezentacją multimedialną (ułatwienie-
studenci otrzymują wcześniej zestaw reprodukcji dzieł sztuki i
ornamentów obowiązujących do egzaminu) Punktacja: 10, 5 – 12 pkt –
dst; 12,5-14 – dst+ 14, 5-16 – db 16,5-18,5 – db+ 18, 5-20 - bdb

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Zarys sztuki europejskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.180.5cd42d3ecba7e.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Klasyfikacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
najważniejsze osiągnięcia artystyczne kolejnych epok
historycznych, twórczość najwybitniejszych malarzy,
architektów i rzeźbiarzy, podstawowe terminów
artystyczne

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

posługując się właściwą terminologią opisywać dzieła
sztuki, charakteryzować ich cechy stylistyczne,
klasyfikować je, oceniać wartość, przypisywać
właściwej epoce, środowisku artystycznemu,
wskazywać źródła inspiracji i proweniencję rozwiązań
artystycznych samodzielnie analizować i badać
konkretne zjawiska kulturowe i artystyczne

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

doceniania wartości dziedzictwa artystycznego,
przekazywania tej wiedzy innym, kreowania
świadomych odbiorców kultury i sztuki, dążących
do ich ochrony, poszanowania, propagowania
i popularyzowania

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do sprawdzianu 4

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykład ma na celu przedstawienie ogólnego zarysu historii sztuki europejskiej do
końca wieku XIX, a wiec scharakteryzowanie głównych epok w kulturze i sztuce,
opisanie najważniejszych zjawisk artystycznych, omówienie prac czołowych
twórców..
1. Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyńska
2. Sztuka romańska (granice czasowe i terytorialne, cechy stylowe architektury,
przykłady malarstwa miniaturowego)
3. Sztuka gotycka w Europie północnej
- cechy konstrukcji architektonicznej, ornamenty gotyckie, rzeźba
architektoniczna
- malarstwo tablicowe, retabula ołtarzowe
4. Włoska sztuka renesansowa (zasięg i chronologia oddziaływania, najważniejsze
idee, cechy stylowe)
- architektura włoska (Brunelleschi, Albert, Bramante)
- rzeźba (Ghiberti, Donatello, Michał Anioł)
- malarstwo (główne ośrodki malarstwa włoskiego: Florencja, Rzym, Wenecja)
5. Renesans północno-europejski
- malarze niemieccy (Albrecht Dürer, Lucas Cranach Starszy, Matthias Grünewald,
Hans Holbein)
- malarze niderlandzcy (Rogier van der Weyden, Hieronim Bosch, Piotr Bruegel,
Jan van Eyck, Hans Memling)
6. Manieryzm w sztuce europejskiej
- architektura północnoeuropejska (także tzw. mała architektura, rzeźba,
snycerstwo – charakterystyka najważniejszych ornamentów i cech stylowych)
- malarstwo: włoskie (Tintoretto), francuskie (szkoła Fontainebleau), hiszpańskie
(El Greco)
7. Architektura barokowa w Europie
- włoska (Bernini, Borromini, Vignola, Fontana)
- w krajach habsburskich (J.B. Fischer von Erlach, Ł. von Hildebrand
- francuska (Wersal)
8. Malarstwo barokowe (najważniejsze ośrodki, charakterystyka cech
stylistycznych, twórczość Rubensa, Rembrandta, caravaggionizm, pejzażyści
holenderscy, malarstwo iluzjonistyczne)
9. Barokowa rzeźba (najważniejsze cechy stylistyczne, charakterystyka
ornamentu, synkretyzm sztuk, twórczość Berniniego)
10. Klasycyzm w sztuce europejskiej (geneza narodzin stylu, proweniencja
wzorców estetycznych i stylistycznych, czas i zasięg oddziaływania, najważniejsze
realizacje architektoniczne: Mansarda, Perraulta, ideał piękna w rzeźbach Canovy i
Thorvaldsena, malarstwo Poussina, Ingresa, Davida, Geisborougha)
11. Malarstwo XIX wieku (romantyzm, akademizm, realizm)
- malarstwo XIX na Ukrainie (romantycy, pieriedwiżnicy)
12. Narodziny nowoczesnego malarstwa europejskiego (barbizończycy,
impresjoniści, postimpresjoniści)
13. Sztuka modernistyczna (architektura, rzemiosło artystyczne, synkretyzm
sztuk)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne
Warunkiem dopuszczenia do testu jest czynny udział w zajęciach (możliwe
3 nieobecności). Warunkiem zaliczenia zajęć jest pozytywnie zdany test.
Punktacja: 10, 5 – 12 pkt – dst; 12,5-14 – dst+ 14, 5-16 – db 16,5-18,5 –
db+ 18, 5-20 - bdb
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Kino polskie (Польське кіно)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.180.5cd42d33c087f.22

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi kina polskiego w XX w.

C2 Uświadomienie studentom najważniejszych pojęć z zakresu badań nad kinem polskim w XX w.

C3 Kształtowanie u studentów krytycznego podejścia do źródeł; wyrobienie umiejętności formułowania przez
studenta własnych opinii na temat różnych problemów dotyczących kina polskiego w XX w.

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 oraz
metodologię badań właściwą dla kierunku studia
polsko – ukraińskie.

SPU_K1_W01 zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wykorzystywać metody i narzędzia
badawcze do analizy problematyki właściwej dla
kierunku studiów w zakresie nauk społecznych i
humanistycznych.

SPU_K1_U01 zaliczenie ustne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie ustne, esej

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu



Sylabusy 269 / 386

1.

Kinematografia Polska - wprowadzenie. Początki filmu polskiego na ziemiach
polskich znajdujących się pod zaborami (lata 1895–1918). Kino II Rzeczpospolitej
(lata 1918–1939). Polski przemysł filmowy po wybuchu II wojny światowej (lata
1939–1945; tereny Polskiego Państwa Podziemnego, a także kinematografia
powstała na zlecenie polskiego rządu na uchodźstwie). Kino Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej. Lata 1945–1955 (tu m.in. Polska Kronika Filmowa oraz
propagandowe filmy dokumentalne; estetyka realizmu socjalistycznego i
totalitarny system produkcji w polskiej kinematografii). Polska szkoła filmowa
(zatrzymanie procesu ideologizacji polskiego kina i złagodzenie cenzury, Andrzej
Wajda, Andrzej Munk, Jerzy Kawalerowicz, Tadeusz Konwicki). Pokłosie szkoły
polskiej, kino historyczne oraz nowe tendencje. Kino moralnego niepokoju. Kino
popularne lat 80. XX wieku. Cenzura w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. III
Rzeczpospolita. Lata 90. XX wieku. Przełom XX i XXI wieku. Proces produkcyjny
oraz dystrybucja kinowa w Polsce. Popularyzacja sztuki filmowej w Polsce.
Szkolnictwo i edukacja filmowa w Polsce. Polska Krytyka filmowa. Promocja kina
polskiego za granicą. Polskie filmy zgłoszone do rywalizacji o Oscara w kategorii
filmu nieanglojęzycznego. Film animowany w Polsce.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie ustne, esej

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest frekwencja
(nie więcej niż trzy nieobecności), esej dotyczący kinematografii
polskiej oraz ustna forma egzaminu na końcu semestru polegającego
na zadaniu pytań problemowych (punktacja za odpowiedzi : 91%-100%
bdb, 80-90% +db, 70-79% db, 60-69%+dst, 51-59% dst.)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.
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Małe ojczyzny. Fenomen tożsamości mieszkańców Beskidu Niskiego (Малі
батьківщини. Феномен тотожності мешканців Низьких Бескидів)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.180.5cd42d33e62cc.22

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Ukazanie fenomenu tożsamości mieszkańców Beskidu Niskiego, podkreślenie znaczenia małej ojczyzny w życiu
człowieka oraz przedstawienie wpływu czynników lokalnych na kształtowanie się procesów społecznych
i kulturowych w obszarze relacji polsko-ukraińskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

znaczenie małej ojczyzny w życiu człowieka, fenomen
przetrwania społeczności Beskidu Niskiego na tle
procesów społecznych, politycznych, kulturowych
w obszarze relacji polsko-ukraińskich w wymiarze
historycznym i współczesnym

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikować i analizować zjawiska oraz procesy
polityczne, społeczne i kulturowe w kontekście
przetrwania społeczności zamieszkujących teren
Beskidu Niskiego

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Łemkowie w południowej i zachodniej Polsce oraz na Ukrainie. Tożsamość
narodowa i etniczna.

2. Pogranicze łemkowsko – bojkowskie. Relacje kulturowe.

3. Łemkowie wobec przemian politycznych w Polsce. Przesiedlenia w ramach Akcji
Wisła.

4. Kultura duchowa i materialna Łemków – historia i współczesność.

5. Religia. Różnorodność wyznaniowa. Cerkwie, kapliczki, krzyże przydrożne –
nieodłączny element krajobrazu Łemkowszczyzny.

6. Zabytki piśmiennictwa łemkowskiego. Literatura łemkowska. Charakterystyka
twórczości wybranych poetów.

7 – 9. Malarstwo. Epifaniusz Drowniak /moje obrazy to rozmowy z Bogiem/ –
przedstawiciel prymitywizmu. Jerzy Nowosielski. Andy Warhol.

10. Zwyczaje i obrzędy. Pieśni obrzędowe. Łemkowskie wesele. Strój. Kuchnia
łemkowska.

11. Budownictwo (budynki mieszkalne i gospodarcze) bojkowsko – łemkowskiego
pogranicza. Chyża, rozmieszczenie sprzętów w izbie. Muzea kultury łemkowskiej.

12.Współczesna muzyka. Festiwale kultury łemkowskiej. Młodzieżowe zespoły
artystyczne.

13. Oświata i szkolnictwo. Organizacje łemkowskie. Znani Łemkowie.

14. Prasa. Wydawnictwa. Radio.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie na ocenę

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1. obecność na
zajęciach / dopuszcza się 3 nieobecności nieusprawiedliwione/, 2.
aktywność na zajęciach, 3. przygotowywanie prezentacji, Warunkiem
zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego /
uzyskanie co najmniej 55 % punktów/
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Muzyka w kulturze (Музика в культурі)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.180.5cd42d34138d4.22

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi twórcami, dziełami i historią muzyki ukrainskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie terminologię kultury muzycznej
właściwą dla kierunku studia polsko – ukraińskie SPU_K1_W02 zaliczenie na ocenę
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W2
Student zna i rozumie wpływ lokalnych, regionalnych
i międzynarodowych czynników na kształtowanie
zjawisk muzycznych w obszarze relacji polsko-
ukraińskich w wymiarze historycznym i współczesnym

SPU_K1_W01 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi identyfikować i analizować zjawiska
oraz procesy społeczne i kulturowe w kulturze
muzycznej właściwej dla kierunku studia polsko –
ukraińskie

SPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

przygotowanie referatu 10

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ukraińskie instrumenty muzyczne U1

2. Ukraińska muzyka ludowa W1, W2

3. Znaczenie muzyki w Rusi Kijowskiej – instrumenty, muzyka na dworach i na wsi W1, W2

4. Rozwój śpiewu i wpływy zachodnie w muzyce Rusi W1, W2

5. Znaczenie muzyki w XVI – XVIII wieku W1, W2

6. Zachodnia i Wschodnia Ukraina w muzyce w XIX wieku. Romantyzm w muzyce W1, W2

7. Najważniejsi kompozytorzy przed II wojną światową W1, W2
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8. Ukraina muzyczna po II wojnie światowej W1, W2

9. Ukraińska opera U1

10. Historia ukraińskiego jazzu W1, W2

11. Muzyka rozrywkowa drugiej połowy XX wieku K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe, słuchanie fragmentów utworów muzycznych

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach
(dopuszczalne 3 nieobecności), przygotowanie referatu, napisanie
kolokwium zaliczeniowego na pozytywną ocenę.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowy udział w zajęciach, maksymalnie 3 nieobecności.
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Pamięć w kulturze (Пам’ять в культурі)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.180.60361979593ac.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest przedstawienie założeń teoretycznych i metodologicznych nurtu "memory studies" we
współczesnej humanistyce oraz pokazanie roli pamięci w kształtowaniu stosunków polsko - ukraińskich Мета
занять охарактеризувати теоретичні основи та методологічні підходи до проблеми дослідження пам'яті у
сучасній гуманітаристиці та усвідомити роль пам'яті у формуванні польсько-українських відносин

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
rolę pamięci w kształtowaniu kultury oraz założenia
głównych nurtów w badaniach kultury pamięci роль
пам'яті у формуванні культури та положення
основних напрямів у дослідженнях пам'яті

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

rozpoznawać i analizować zjawiska społeczne
związane z kulturą pamięci w Polsce i w Ukrainie oraz
ich wpływ na kształtowanie tożsamości obu narodów
виявляти та аналізувати суспільні явища пов'язані
із культурою пам'яті в Польщі і в Україні та їхній
вплив на формування ідентичності обох націй

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podejmowania wysiłku kształtowania wrażliwości
na przejawy odmiennej, alternatywnej pamięci
w kulturze підіймати зусилля для формування
вразливості на прояви відмінної, альтернативної
пам'яті в культурі

SPU_K1_K02 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Główne nurty w badaniach pamięci (Maurice Halbwachs, Pierre Nora, Jan
Assmann, Aleida Assmann, Jacques Le Goff)

Головні напями у дослідженняч пам'яті (М. Гальбвахс, П. Норра, Я. Асман, А.
Асман, Ж. Ле Гофф)
2. Formy pamięci: indywiduwalna, pokoleniowa, zbiorowa, kulturowa

Види пам'яті: особистісна, поколеннєва, суспільна, культурна
3. Media i pamięć

Мадія пам'яті

4. Pamięc w literaturze ukraińskiej: wymiar gatunkowy, treściowy, ideowy

Пам'ять в українській літературі: жанровий, змістовий, ідейний вимір

5.Pamięć w polsko-ukraińskich relacjach politycznych

Пам'ять у польсько-українських політичних відносинах

6. Rola pamięci historycznej w kształtowaniu relacji polsko-ukraińskich

Роль історичної пам'яті у формуванні польсько-українських відносин

 

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie pisemne, prezentacja

frekwencja min. 50%, przygotowanie prezentacji
multimedialnej, egzamin pisemny відвідуваність мін. 50%,
презентація, письмовий іспит
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Dekolonialne widmontologie ukraińskiej kultury (Деколоніальні
віддмонтології української культури)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.180.604725e7f3ae9.22

Języki wykładowe
Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest spojrzenie na kulturę ukraińską z perspektywy widmontologicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
na kształtowanie zjawisk i procesów społecznych,
politycznych, kulturowych w obszarze relacji polsko-
ukraińskich w wymiarze historycznym i współczesnym

SPU_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U02 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Proponowane zajęcia stwarzają możliwość spojrzenia nakulturę ukraińską z
perspektywy widmontologicznej. Widmontologia jest to termin wprowadzony
przez Jacquesa Derridę w trakcie jego amerykańskich wykładów podczas
konferencji „Whither Marxism?”, a następnie rozwinięty przez niego w książce
„Widma Marksa”. Termin ten stanowi kontaminację „nawiedzenia”, rozumianego
jako pojawianie się duchów, ich przywoływanie, zaklinanie, przewidywanie oraz
ontologii. Na bazie tej dekonstrukcyjnej myśli derridiańskiej proponuję spojrzeć na
kulturę ukraińską przez pryzmat duchów, które nie chcąc/nie mogąc odejść,
zasiedlają pamięć, historię, ciało jednostek i narodu ukraińskiego.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Studenci otrzymują ocenę za aktywną dyskusję, testy i
referat/prezentację, pozytywna ocena jest warunkiem
dopuszczenia do zaliczenia końcowego na ocenę.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-
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Style i formy wypowiedzi (Стилі і форми сучасного мовлення)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.180.5cd42d34a25fd.22

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zajęcia mają na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, dzięki której uczący się będą mogli porozumiewać
się w mowie i piśmie z rodzimymi użytkownikami języka w różnych sferach życia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
na kształtowanie zjawisk i procesów społecznych,
politycznych, kulturowych w obszarze relacji polsko-
ukraińskich w wymiarze historycznym i współczesnym

SPU_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

SPU_K1_U05 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wypełniania zobowiązań społecznych, uczestnictwa
w projektach odnoszących się do problematyki
studiów polsko – ukraińskich

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie referatu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1 – 2. Omówienie i prezentacja najważniejszych współczesnych stylów wypowiedzi
w języku polskim.
3. Rola stylów wypowiedzi w doskonaleniu polszczyzny i poszerzaniu leksyki,
przydatnej w tworzeniu określonych prac.
4 – 6. Struktury wypowiedzi ustnych. Planowanie i realizacja wypowiedzi.
Podawanie przykładów, stosowanie autokorekty, włączanie cytatów, stosowanie
omówień, parafrazy. Kończenie wypowiedzi.
7 – 8. Styl formalny, nieformalny, naukowy, potoczny, artystyczny, urzędowy.
Analiza tekstów.
9. „Nowe” style wypowiedzi – dyskurs medialny (prasowy, telewizyjny, radiowy).
Styl publicystyczny.
10. Kultura słowa w Internecie, leksyka internetowa, (poczta internetowa,
tabloidy, reklama).
11 – 12. Formy i struktury wypowiedzi pisemnej. Streszczenie, recenzja, opis
osoby, miejsca, krajobrazu, sytuacji, opowiadanie, sprawozdanie, esej, reportaż,
rozprawka.
13. Środki stylistyczne – elipsy, antonimy, synonimy, wyrazy bliskoznaczne,
homonimy, archaizmy, dialektyzmy, skrótowce, deminutiva, epitety, porównania,
przenośnie, onomatopeje, apostrofy.
14. Związki frazeologiczne – zjawiska natury, kolory, świat roślin i zwierząt,
miejsca i kierunki, sport, frazeologizmy biblijne i mitologiczne. Skrzydlate słowa.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1. obecność na
zajęciach / dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione/, 2.
aktywność na zajęciach, 3. przygotowywanie prac domowych oraz
prezentacji, 4. pozytywna ocena z kolokwium cząstkowego, Warunkiem
zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego /
uzyskanie co najmniej 55 % punktów/
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Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych 2: rozwój umiejętności
liderskich (Тренінг розвитку соціальних навичок 2: формування

лідерських якостей)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.180.5cd42d34ef4d6.22

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

rozwinięcie kompetencji sprawnego komunikowania się w zespole, umiejętności radzenia sobie z sytuacjami
konfliktowymi, rozwój predyspozycji do zarządzania i koordynowania zespołem, zdobycie wiedzy z zakresu
przywództwa i negocjacji, budowania zespołu i współpracy w zespole oraz poznanie narzędzi określania celów,
planowania i organizacji, skutecznego realizowania zadań, wyciągania wniosków, nabycie umiejętności
swobodnego posługiwania się informacją zwrotną.

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

Umiejętności – Student potrafi:

U1
planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole nad projektami z zakresu studiów polsko –
ukraińskich, a także realizować własne uczenie się
przez całe życie

SPU_K1_U04 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
do wypełniania zobowiązań społecznych, uczestnictwa
w projektach odnoszących się do problematyki
studiów polsko – ukraińskich

SPU_K1_K02 zaliczenie pisemne

K2 do kultywowania i upowszechniania wzorów
właściwego postępowania w środowisku pracy SPU_K1_K03 zaliczenie pisemne

K3 przestrzegania zasad etyki zawodowej SPU_K1_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Przygotowanie prac pisemnych 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Co to jest zespół. Dlaczego warto tworzyć zespoły. Czynniki warunkujące
skuteczne działanie zespołu U1, K1, K2, K3

2. Fazy rozwoju zespołu. Role w zespole. U1, K1, K2, K3

3. Przywództwo. Rola lidera w zespole. Style przywództwa. Jak prowadzić za sobą
ludzi. P U1, K1, K2, K3

4. Efektywna komunikacja w zespołe. Budowanie zespołu oraz zarządzanie
projektem. U1, K1, K2, K3

5. Narzędzia dobrej komunikacji. Konstruktywny dialog. Asertywne wyrażanie opinii i
przekonań U1, K1, K2, K3
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6. Konflikt. Rodzaje konfliktów, ich dynamika. Metody zarządzania konfliktami U1, K1, K2, K3

7. Negocjacje. Techniki argumentowania i przekonywania U1, K1, K2, K3

8. Autoprezentacja - czym jest i jak ją przygotować, aby dobrze wypaść U1, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne obecność oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach (50%), praca pisemna
(samoanaliza) (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa
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Kino ukraińskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.5cd42d339ac0d.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi kina ukraińskiego XX w.; uświadomienie studentom
najważniejszych pojęć z zakresu badań nad kinem ukraińskim.

C2 Kształtowanie u studentów krytycznego podejścia do źródeł.

C3 Wyrobienie umiejętności formułowania przez studenta własnych opinii na temat różnych problemów dotyczących
pamięci w kulturze ukraińskiej XX w.

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 miejsce i znaczenie nauk
społecznych i humanistycznych w systemie nauk oraz
metodologię badań właściwą dla kierunku studia
polsko – ukraińskie.

SPU_K1_W01 zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wykorzystywać metody i narzędzia
badawcze do analizy problematyki właściwej dla
kierunku studiów w zakresie nauk społecznych
i humanistycznych.

SPU_K1_U01 zaliczenie ustne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie ustne, esej

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poetyka historyczna kina ukraińskiego - wprowadzenie. Ukraińskie kino nieme
(początki kinematografii w Ukrainie 1896-1921; filmy OłeksandraDowżenki).
Ukraińskie kino dźwiękowe (od rozkułaczenia do socjalistycznego realizmu
1930-1940). Kino stalinowskie 1941-1955. „Odwilż” 1956-1967 w kinie ukraińskim
- ukraińskie kino poetyckie (fenomen Serhija Paradżanowa). "Zastój" - kino
ukraińskie 1968-1984. Szkoła kijowska: przeróbka kina poetyckiego czy nowa
fala? Od przebudowy do niezależności - kino ukraińskie 1985-1995. Współczesne
kino ukraińskie. Popularyzacja sztuki filmowej w Ukrainie. Szkolnictwo i edukacja
filmowa w Ukrainie. Ukraińska krytyka filmowa. Promocja kina ukraińskiego za
granicą. Ukraińskie filmy zgłoszone do rywalizacji o Oscara w kategorii filmu
nieanglojęzycznego. Ukraińskie kino dokumentalne i animowane.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie ustne, esej

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.
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Kino polskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.60361781a6c82.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi kina polskiego w XX w.; uświadomienie studentom
najważniejszych pojęć z badaniami nad kinem polskim.

C2 Kształtowanie u studentów krytycznego podejścia do źródeł.

C3 Wyrobienie umiejętności formułowania przez studenta własnych opinii na temat różnych problemów dotyczących
kina polskiego w XX w.

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 miejsce i znaczenie nauk
społecznych i humanistycznych w systemie nauk oraz
metodologię badań właściwą dla kierunku studia
polsko – ukraińskie.

SPU_K1_W01 zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wykorzystywać metody i narzędzia
badawcze do analizy problematyki właściwej dla
kierunku studiów w zakresie nauk społecznych i
humanistycznych.

SPU_K1_U01 zaliczenie ustne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie ustne, esej

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu



Sylabusy 293 / 386

1.

Kinematografia polska - wprowadzenie. Początki kina polskiego na ziemiach
znajdujących się pod zaborami (1895-1918). Kino II Rzeczypospolitej 1918-1939.
POLSKI PRZEMYSŁ FILMOWY PO WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ (LATA
1939-1945; tereny Polskiego Państwa Podziemnego a także kinematografia
powstała na zlecenie polskiego rządu na uchodźctwie). Kino Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Lata 1945-1955 (Polska Kronika filmowa oraz
propagandowe filmy dokumentalne; estetyka realizmu socjalistycznego i
totalitarny system produkcji w polskiej kinematografii. Polska szkola filmowa
(zatrzymanie procesu ideologizacji polskiego kina i złagodzenie cenzury, Andrzej
Wajda, Andrzej Munk, Jerzy Kawalerowicz, Tadeusz Konwicki). Pokłosie szkoły
polskiej, kino historyczne oraz nowe tendencje. Kino moralnego niepokiju.  Kino
popularne lat 80. XX w. Cenzura w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. III
Rzeczypospolita, lata 90. XX w., przełom XX i XXI w. Proces produkcyjny oraz
dystrybucja kinowa w Polsce. Popularyzacja sztuki filmowej w Polsce.
SWzkolnictwo i edukacja filmowa w Polsce. Polska krytyka filmowa. Promocja kina
polskiego za granicą. Polskie filmy zgłoszone do rywalizacji o nagrodę Oskara w
kategorii filmu nieanglojęzycznego. Film animowany w Polsce.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie ustne, esej

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.
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Małe ojczyzny. Fenomen tożsamości mieszkańców Beskidu Niskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.603617bc1caa4.22

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Ukazanie fenomenu tożsamości mieszkańców Beskidu Niskiego, podkreślenie znaczenia małej ojczyzny w życiu
człowieka oraz przedstawienie wpływu czynników lokalnych na kształtowanie się procesów społecznych
i kulturowych w obszarze relacji polsko-ukraińskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

znaczenie małej ojczyzny w życiu człowieka, fenomen
przetrwania społeczności Beskidu Niskiego na tle
procesów społecznych, politycznych, kulturowych
w obszarze relacji polsko-ukraińskich w wymiarze
historycznym i współczesnym

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikować i analizować zjawiska oraz procesy
polityczne, społeczne i kulturowe w kontekście
przetrwania społeczności zamieszkujących teren
Beskidu Niskiego

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu



Sylabusy 296 / 386

1.

1. Łemkowie w południowej i zachodniej Polsce oraz na Ukrainie. Tożsamość
narodowa i etniczna.

2. Pogranicze łemkowsko – bojkowskie. Relacje kulturowe.

3. Łemkowie wobec przemian politycznych w Polsce. Przesiedlenia w ramach Akcji
Wisła.

4. Kultura duchowa i materialna Łemków – historia i współczesność.

5. Religia. Różnorodność wyznaniowa. Cerkwie, kapliczki, krzyże przydrożne –
nieodłączny element krajobrazu Łemkowszczyzny.

6. Zabytki piśmiennictwa łemkowskiego. Literatura łemkowska. Charakterystyka
twórczości wybranych poetów.

7 – 9. Malarstwo. Epifaniusz Drowniak /moje obrazy to rozmowy z Bogiem/ –
przedstawiciel prymitywizmu. Jerzy Nowosielski. Andy Warhol.

10. Zwyczaje i obrzędy. Pieśni obrzędowe. Łemkowskie wesele. Strój. Kuchnia
łemkowska.

11. Budownictwo (budynki mieszkalne i gospodarcze) bojkowsko – łemkowskiego
pogranicza. Chyża, rozmieszczenie sprzętów w izbie. Muzea kultury łemkowskiej.

12.Współczesna muzyka. Festiwale kultury łemkowskiej. Młodzieżowe zespoły
artystyczne.

13. Oświata i szkolnictwo. Organizacje łemkowskie. Znani Łemkowie.

14. Prasa. Wydawnictwa. Radio.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie na ocenę

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1. obecność na
zajęciach / dopuszcza się 3 nieobecności nieusprawiedliwione/, 2.
aktywność na zajęciach, 3. przygotowywanie prezentacji, Warunkiem
zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego /
uzyskanie co najmniej 55 % punktów/
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Muzyka w kulturze
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.603617ed83ca8.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią ukraińskiej muzyki, jej najważniejszymi twórcami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie terminologię kultury muzycznej
właściwą dla kierunku studia polsko – ukraińskie. SPU_K1_W02 zaliczenie pisemne
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W2
Student zna i rozumie wpływ lokalnych, regionalnych
i międzynarodowych czynników na kształtowanie
zjawisk muzycznych w obszarze relacji polsko-
ukraińskich w wymiarze historycznym i współczesnym

SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi identyfikować i analizować zjawiska
oraz procesy społeczne i kulturowe w kulturze
muzycznej właściwej dla kierunku studia polsko –
ukraińskie.

SPU_K1_U02 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 esej

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

przygotowanie referatu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ukraińskie instrumenty muzyczne W2, U1

2.
Ukraińska muzyka ludowa

 
U1

3.
Znaczenie muzyki w Rusi Kijowskiej – instrumenty, muzyka na dworach i na wsi

 
W1, W2, U1

4.
Rozwój śpiewu i wpływy zachodnie w muzyce Rusi

 
W1, W2, U1
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5.
Znaczenie muzyki w XVI – XVIII wieku

 
U1

6.
Zachodnia i Wschodnia Ukraina w muzyce w XIX wieku. Romantyzm w muzyce

 
W2, U1, K1

7.
Najważniejsi kompozytorzy przed II wojną światową

 
W1, W2, U1

8.
Ukraina muzyczna po II wolnie światowej

 
W1, W2, U1

9.
Historia ukraińskiego śpiewu jazzu

 
W1, W2, U1

10.
Ukraińska opera

 
W1, W2, K1

11.
Historia ukraińskiego jazzu

 
W1, W2, K1

12. Muzyka rozrywkowa drugiej połowy XX wieku U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, słuchanie utworów muzycznych

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie pisemne, esej

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalne 3 nieobecności), przygotowanie referatu i zaliczenie
kolokwium na ocenę pozytywną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział w zajęciach jest obowiązkowy, dopuszczalna jest nieobecność na trzech zajęciach.
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Propaganda sowiecka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.5cd42d347dff8.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze skalą i różnorodnością zjawiska propagandy, jako jednej z form
terroru reżimu komunistycznego na Ukrainie Sowieckiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie terminologię nauk społecznych
i humanistycznych właściwą dla kierunku studiów. SPU_K1_W02 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi identyfikować i analizować zjawiska
oraz procesy polityczne, społeczne i kulturowe
w kontekście właściwym dla kierunku studiów.

SPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.Wprowadzenie: propaganda jako działanie komunikacyjne; indoktrynacja -
manipulacja - propaganda (etapy wywierania wpływu w społeczeństwie). 2.
Sowietyzacja władzy na Ukrainie. Struktura propagandy w aparacie partyjnym.
Główne ośrodki propagandowe. 3. Ideologiczne źródła obrazu "wroga ludu" na
Ukrainie Sowieckiej. Strategie kreowania wroga w plakacie propagandowym.
Walka klasowa w literaturze ukraińskiej. Wizja wroga kreowana podczas
pokazowych procesów sądowych. 4. Sztuka jako narzędzie propagandy.
Propaganda bolszewizmu w filmie. "Propaganda monumentalna" w literaturze
realizmu socjalistycznego. Zjawisko "teatru Kornijczuka". Hasła i sowiecki plakat
propagandowy (awangardowy, socrealistyczny, schyłkowy). Reklama sowieckiej
turystyki dla krajów zachodnich. 5. Wychowanie "nowego człowieka" - dziecko w
społeczeństwie totalitarnym. Czasopisma periodyczne dla dzieci. Transformacja
ideologicznych priorytetów. 6. Podsumowanie: polityczne i ideologiczne znaczenie
propagandy.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie na ocenę

Wymagana frekwencja (do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności);
aktywny udział w zajęciach w oparciu o zadane teksty do opracowania;
zaliczenie końcowe w formie testu pisemnego.
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Dekolonialne widmontologie ukraińskiej kultury
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.6036187a5d4dd.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest spojrzenie na kulturę ukraińską z perspektywy widmontologicznej.

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

SPU_K1_W03 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Proponowane zajęcia stwarzają możliwość spojrzenia na kulturę ukraińską z
perspektywy widmontologicznej. Widmontologia jest to termin wprowadzony
przez Jacquesa Derridę w trakcie jego amerykańskich wykładów podczas
konferencji „Whither Marxism?”, a następnie rozwinięty przez niego w książce
„Widma Marksa”. Termin ten stanowi kontaminację „nawiedzenia”, rozumianego
jako pojawianie się duchów, ich przywoływanie, zaklinanie, przewidywanie oraz
ontologii. Na bazie tej dekonstrukcyjnej myśli derridiańskiej proponuję spojrzeć na
kulturę ukraińską przez pryzmat duchów, które nie chcąc/nie mogąc odejść,
zasiedlają pamięć, historię, ciało jednostek i narodu ukraińskiego.

Szczegółowy zakres problemowy realizowanego w trakcie kursu materiału
prowadzący podaje studentom na pierwszych zajęciach wraz z obowiązującą
literaturą przedmiotu.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Studenci otrzymują ocenę za aktywną dyskusję, testy i
referat/prezentację, pozytywna ocena jest warunkiem
dopuszczenia do zaliczenia końcowego na ocenę.
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Kultura pamięci
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.603618dde5a86.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest przedstawienie założeń teoretycznych i metodologicznych nurtu "memory studies"
we współczesnej humanistyce

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 rolę pamięci w kształtowaniu kultury oraz założenia
głównych nurtów w badaniach kultury pamięci SPU_K1_W01 zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznawać i analizować zjawiska społeczne
związane z kulturą pamięci oraz ich wpływ
na kształtowanie tożsamości

SPU_K1_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podejmowania wysiłku kształtowania wrażliwości
na przejawy odmiennej, alternatywnej pamięci
w kulturze

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Główne nurty w badaniach pamięci (Maurice Halbwachs, Pierre Nora, Jan
Assmann, Aleida Assmann, Jacques Le Goff)

Formy pamięci: indywiduwalna, pokoleniowa, zbiorowa, kulturowa

Media i pamięć

Literatura jako medium pamięci kulturowej

Polityka pamięci

Pamięć etniczna

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie pisemne, prezentacja obecność na zajęciach min. 50%, przygotowanie prezentacji,

egzamin pisemny
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Style i formy wypowiedzi
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.603618279c310.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zajęcia mają na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, dzięki której uczący się będą mogli porozumiewać
się w mowie i piśmie z rodzimymi użytkownikami języka w różnych sferach życia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
na kształtowanie zjawisk i procesów społecznych,
politycznych, kulturowych w obszarze relacji polsko-
ukraińskich w wymiarze historycznym i współczesnym

SPU_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

SPU_K1_U05 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wypełniania zobowiązań społecznych, uczestnictwa
w projektach odnoszących się do problematyki
studiów polsko – ukraińskich

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie referatu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1 – 2. Omówienie i prezentacja najważniejszych współczesnych stylów wypowiedzi
w języku polskim.
3. Rola stylów wypowiedzi w doskonaleniu polszczyzny i poszerzaniu leksyki,
przydatnej w tworzeniu określonych prac.
4 – 6. Struktury wypowiedzi ustnych. Planowanie i realizacja wypowiedzi.
Podawanie przykładów, stosowanie autokorekty, włączanie cytatów, stosowanie
omówień, parafrazy. Kończenie wypowiedzi.
7 – 8. Styl formalny, nieformalny, naukowy, potoczny, artystyczny, urzędowy.
Analiza tekstów.
9. „Nowe” style wypowiedzi – dyskurs medialny (prasowy, telewizyjny, radiowy).
Styl publicystyczny.
10. Kultura słowa w Internecie, leksyka internetowa, (poczta internetowa,
tabloidy, reklama).
11 – 12. Formy i struktury wypowiedzi pisemnej. Streszczenie, recenzja, opis
osoby, miejsca, krajobrazu, sytuacji, opowiadanie, sprawozdanie, esej, reportaż,
rozprawka.
13. Środki stylistyczne – elipsy, antonimy, synonimy, wyrazy bliskoznaczne,
homonimy, archaizmy, dialektyzmy, skrótowce, deminutiva, epitety, porównania,
przenośnie, onomatopeje, apostrofy.
14. Związki frazeologiczne – zjawiska natury, kolory, świat roślin i zwierząt,
miejsca i kierunki, sport, frazeologizmy biblijne i mitologiczne. Skrzydlate słowa.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę

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

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.5cd42d34c84cd.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student poznaje teorie i mechanizmy funkcjonowania nowych mediów, analizuje je na przykładach, polskich
i ukraińskich i potrafi określić ich wpływ na przemiany zachodzące we współczesnych społeczeństwach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie mechanizmy działania nowych
mediów i ich wpływ na kształtowanie relacji polso-
ukraińskich.

SPU_K1_W03 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi identyfikować i analizować procesy
społeczne związane z mediami w kontekście
regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem relacji
polsko – ukraińskich

SPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest przygotowany do krytycznego obioru informacji. SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie referatu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Definicja, podział, rodzaje nowych mediów, analiza pojęć związanych z nowymi
mediami.
Krytyczna analiza tekstu medialnego i źródeł przekazu
Nowe media i społeczeństwo informacyjne
Wikipediatyzacja, mediatyzacja wiedzy, tabloidyzacja przekazu.
Wizerunek w sieci – portale społecznościowe
Wpływ nowych mediów na relacje społeczne
Nowe media a aktywność społeczna w Polsce i Ukrainie
Nowe media w komunikacji politycznej
Uczestnictwo w kulturze za pośrednictwem nowych mediów
Kampanie crowdfundingowe
Kampanie społeczne w nowych mediach
Polscy i Ukraińscy youtuberzy

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
aktywny udział w zajęciach, obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie
nieobecności), przygotowanie referatu, pozytywna ocena z zaliczenia
końcowego
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Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych 2: rozwój umiejętności
liderskich

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.6036185392295.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 rozwijanie umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności liderskich

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole nad projektami z zakresu studiów
polsko–ukraińskich, a także realizować własne uczenie
się przez całe życie

SPU_K1_U04 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
do wypełniania zobowiązań społecznych, uczestnictwa
w projektach odnoszących się do problematyki
studiów polsko – ukraińskich

SPU_K1_K02 zaliczenie pisemne

K2 do kultywowania i upowszechniania wzorów
właściwego postępowania w środowisku pracy SPU_K1_K03 zaliczenie pisemne

K3 przestrzegania zasad etyki zawodowej SPU_K1_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

Przygotowanie prac pisemnych 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Co to jest zespół. Dlaczego warto tworzyć zespoły. Czynniki warunkujące
skuteczne działanie zespołu U1, K1, K2, K3

2. Fazy rozwoju zespołu. Role w zespole. U1, K1, K2, K3

3. Przywództwo. Jak prowadzić za sobą ludzi. Praca zespołowa – rola lidera. Style
przywództwa U1, K1, K2, K3

4. Efektywna komunikacja w zespołe. Budowanie zespołu oraz zarządzanie
projektem. U1, K1, K2, K3

5. Narzędzia dobrej komunikacji. Konstruktywny dialog. Asertywne wyrażanie opinii i
przekonań U1, K1, K2, K3

6. Konflikt. Rodzaje konfliktów, ich dynamika. Metody zarządzania konfliktami U1, K1, K2, K3

7. Negocjacje. Techniki argumentowania i przekonywania U1, K1, K2, K3

8. Autoprezentacja - czym jest i jak ją przygotować, aby dobrze wypaść U1, K1, K2, K3
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne obecność oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach (50%), praca pisemna
(samoanaliza) (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Organizacje pozarządowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1100.5cd42d3572551.22

Języki wykładowe
Polski

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

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów ze specyfiką trzeciego sektora w Polsce i rolą organizacji
pozarządowym w społeczeństwie obywatelskim

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
znaczenie organizacji pozarządowych
we współczesnym społeczeństwie oraz ich rolę dla
kształtowania postaw społecznych i obywatelskich
w Polsce oraz w Ukrainie

SPU_K1_W04 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
gromadzić, analizować informacje dot. zjawisk
społecznych, kulturowych i politycznych oraz
wykorzystywać je w ramach projektów z zakresu
studiów polsko-ukraińskich

SPU_K1_U03,
SPU_K1_U04 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pełnienia zobowiązań społecznych, oraz uczestnictwa
w projektach kształtujących relacje polsko - ukraińskie

SPU_K1_K02,
SPU_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 50

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

analiza dokumentów programowych 30

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. Prawne uwarunkowania funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce W1

2. Charakterystyka i typologia organizacji pozarządowych w Polsce i w Ukrainie W1

3. Diaspora ukraińska w Polsce, polonia ukraińska oraz ich specyfika W1, U1

4.
Charakterystyka organizacji pozarządowych w Polsce w kontekście relacji polsko-
ukraińskich: cele i formy działalności; źródła finansowania; społeczne znaczenie i
zasięg organizacji;

U1

5.
kulturotwórcza i społeczna rola NGO-sów (Związek Ukraińców w Polsce,
Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy, Об'єднання Лемків, Fundacja Batorego,
Wspólnota Polska, i in)

W1, U1

6. Współpraca ukraińskich organizacji pozarządowych w Polsce i w Ukrainie W1, U1

7. Kształtowanie trzeciego sektora po zmianach ustrojowych 1989 w Polsce W1
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8. Przełom społeczno-polityczny w Ukrainie 2013-2014 roku oraz jego wpływ na
działalność ukraińskich organizacji pozarządowych w Polsce W1

9.
Praktyka działania organizacji pozarządowych w Polsce i w Ukrainie (źródła
finansowania, konstruowanie projektów, relacje organizacji trzeciego sektora w
Polsce i w Ukrainie z administracją samorządową lokalną oraz instytucjami
administracji centralnej)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, prezentacja minimum 50% obecności na zajęciach, przedstawienie
prezentacji, test pisemny
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Efektywna komunikacja w zespole międzynarodowym
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1100.5cd42d3593b86.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

absolwent zna i rozumie wpływ lokalnych,
regionalnych i globalnych czynników na kształtowanie
zjawisk i procesów społecznych, politycznych,
kulturowych, między innymi na przebieg komunikacji
międzykulturowej zarówno w wymiarze europejskim
czy światowym, jak i w obszarze relacji polsko-
ukraińskich

SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
absolwent potrafi komunikować się w zespole
międzynarodowym, wykorzystując specjalistyczną
terminologię z zakresu komunikowania
międzykulturowego oraz studiów polsko-ukraińskich

SPU_K1_U05 zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2
planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole nad projektami z zakresu studiów polsko –
ukraińskich, a także realizować własne uczenie się
przez całe życie.

SPU_K1_U04 zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
absolwent jest gotów do kultywowania
i upowszechniania wzorów właściwego postępowania
w środowisku pracy, w tym w zespole
międzynarodowym

SPU_K1_K03 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie do sprawdzianu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Wpływ kultury na sposób zachowania i komunikowania się. Mozaika tożsamości W1

2. 2. Wymiary kultury jako narzędzie zrozumienia różnic kulturowych. Typy kultur i
międzykulturowe style komunikacji. W1, U1

3. 3. Bariery w komunikacji międzykulturowej. Stereotypy, uprzedzenie,
dyskryminacja, wykluczenie, napiętnowanie. W1, U1, K1

4.
4. Skuteczne narzędzia komunikacji międzykulturowej w zespole zróżnicowanym
kulturowo. Wzajemne przenikanie, nakładanie lub inne formy zdarzenia
kulturowego.

U1, K1
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5. 5. Zróżnicowanie językowe w komunikacji międzykulturowej. U2, K1

6. 6. Religia, wartości oraz symbole jako aspekty komunikacji międzykulturowej W1, K1

7. 7. Niewerbalny wymiar komunikacji międzykulturowej. U1, K1

8. 8. Rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych w międzynarodowym zespole U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, prezentacja
Zaliczenie z oceną na podstawie trzech typów aktywności –
uczestnctwo w zajęciach, prezentacja oraz zaliczenie
pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa
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Język kierunkowy III
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1100.1559116219.22

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
leksykę języka kierunkowego na poziomie B2,
pozwalającą na poznanie faktów, teorii i metod
z zakresu problematyki studiów polsko – ukraińskich
oraz złożonych zależności między nimi

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U03,
SPU_K1_U05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

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

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03,
SPU_K1_U05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

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

lektorat 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Na rynku pracy. Poszukiwanie pracy. CV. Rozmowa kwalifikacyjna.
2. Emigracja. Tożsamość.
3. Przyroda. Problemy ekologiczne. Zanieczyszczone miasta świata. Klęski
żywiołowe.
4. Choroby XXI wieku. Uzależnienia. Profilaktyka. System opieki zdrowotnej.
5 . Reklama i promocja. Zakupoholizm.
6. Akcje charytatywne i społeczne. Pomoc charytatywna. Fundacje i
stowarzyszenia.
7. Osiągnięcia nauki. Wynalazki i odkrycia.
8. Państwo i społeczeństwo. Organizacja państwa, uroczystości państwowe.
Warunki życia. Przestępczość.
9. Sytuacja na świecie. Terroryzm i wojna. Wymiar sprawiedliwości.
10. Media: Internet, prasa, radio, telewizja.
11 – 12. Kultura. Wydarzenia kulturalne – festiwale, premiery, nagrody. Wybitni
twórcy kultury. Polski folklor.
13 – 14. Aktualne informacje, wydarzenia polityczno-społeczne, warunki życia,
poziom życia, stereotypy i uprzedzenia.
15. Globalizacja. Różnice kulturowe. Transformacje ustrojowe.
Relacjonowanie zdarzeń, streszczanie złożonych tekstów, wyrażanie opinii.
Rozumienie globalne, selektywne i szczegółowe.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat egzamin pisemny, egzamin
ustny

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem udziału w zajęciach jest otrzymanie zaliczenia z przedmiotu – Język kierunkowy, II Lic. IV semestr.
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Analiza tekstów specjalistycznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1300.5cd42d35c1b48.22

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem realizowanym przez przedmiot jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu analizy tekstów
specjalistycznych, dostosowanych pod względem strukturalnym i leksykalnym do poziomu zaawansowania B1 /
B2 - semestr 5 oraz B2+/ C1 - semestr 6
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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

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

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02,
SPU_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

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

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie referatu 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia 60

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

przygotowanie referatu 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Semestr 5
I. Wstęp do analizy tekstu specjalistycznego /10 godz./
1. Charakterystyka tekstu specjalistycznego.
2. Typologia tekstów specjalistycznych.
3. Tekst specjalistyczny a tekst powszechny.
4. Parametry analizy tekstu specjalistycznego.
5. Aktywne czytanie, interpretacja tytułu tekstu, przewidywanie treści,
uzupełnianie brakujących wyrazów, fragmentów, ustne i pisemne streszczanie
tekstu, słowa – klucze. Konstruowanie asocjogramu (metoda burzy mózgów).
II. Ćwiczenia / 20 godz. /
• Analiza tekstów autentycznych, dostosowanych pod względem strukturalnym i
leksykalnym do poziomu zaawansowania / B1 - B2 /.
• Oddzielanie faktów od opinii, odnajdywanie błędów w tekście, nadawanie
tytułów, śródtytułów, graficzne obrazowanie tekstu, przewidywanie słów
występujących w tekście, dyskusja, układanie planu tekstu, dopisywanie
fragmentów np. zakończeń, ustne lub pisemne streszczanie, parafrazowanie
tekstu lub jego fragmentów.
a) Analiza tekstów właściwych dla kierunku – studia polsko ukraińskie.
b) Teksty użytkowe – pisma urzędowe, sprawozdania, wywiady.
c) Teksty i mowy polityczne
d) Teksty naukowe i popularnonaukowe – artykuły, opracowania, rozprawy.
e) Fragmenty tekstów użytkowych – ogłoszenia, komunikaty, ulotki, reklamy,
prospekty, przewodniki, informatory, pisma urzędowe, instrukcje, sprawozdania,
wywiady.
f) Fragmenty tekstów literackich – opowiadania, wiersze, powieści, także
stylizowane i archiwizowane / L. Kołakowski, W. Szymborska, Cz. Miłosz, Z.
Herbert, J. Przybora, J. Wasowski, S. Mrożek, O. Tokarczuk, H. Sienkiewicz i inni /.

W1, U1, K1
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2.

Semestr 6
I. Ćwiczenia praktyczne / 20 godz. /
• Analiza tekstów autentycznych, dostosowanych pod względem strukturalnym i
leksykalnym do poziomu zaawansowania / B2+, C1/.
• Oddzielanie faktów od opinii, odnajdywanie błędów w tekście, nadawanie
tytułów, śródtytułów, graficzne obrazowanie tekstu, przewidywanie słów
występujących w tekście, dyskusja, układanie planu tekstu, dopisywanie
fragmentów np. zakończeń, ustne lub pisemne streszczanie, parafrazowanie
tekstu lub jego fragmentów.
a) Analiza tekstów właściwych dla kierunku – studia polsko – ukraińskie.
b) Teksty użytkowe – pisma urzędowe, sprawozdania, wywiady.
c) Teksty naukowe i popularnonaukowe – artykuły, opracowania, rozprawy.
e) Teksty i mowy polityczne.
f) Fragmenty tekstów literackich – opowiadania, wiersze, powieści, także
stylizowane i archiwizowane / L. Kołakowski, W. Szymborska, Cz. Miłosz, Z.
Herbert, J. Przybora, J. Wasowski, S. Mrożek, O. Tokarczuk, H. Sienkiewicz i inni /.
• Kontrastywna analiza wybranych tekstów specjalistycznych – polskich i
ukraińskich / 20 godz. /
• Wstęp do tłumaczenia wybranych tekstów specjalistycznych, właściwych dla
kierunku – studia polsko – ukraińskie / 20 godz. /

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

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

Semestr 6

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1. uzyskanie
zaliczenia z przedmiotu Analiza tekstów specjalistycznych – semestr V, 2.
obecność na zajęciach / dopuszcza się 4 nieobecności
nieusprawiedliwione/, 3. aktywność na zajęciach, 4. przygotowywanie
prac domowych, zadanych lektur oraz prezentacji, Warunkiem zaliczenia
przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego / uzyskanie co
najmniej 55 % punktów/

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student zobowiązany jest zaliczyć przedmiot Analiza tekstów specjalistycznych semestr 5, by móc kontynuować naukę w
semestrze 6



Sylabusy 331 / 386

Seminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1300.5ca756a3de0d9.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

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

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

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
8.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przygotowanie pracy licencjackiej oraz przygotowanie do egzaminu licencjackiego

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 i rozumie miejsce i znaczenie nauk
społecznych i humanistycznych w systemie nauk.
Posiada wiedzę na temat metodologii badań
społecznych i humanistycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem metod właściwych dla nauk o polityce
i kulturze. Student ma wiedzę dotyczącą zasad
ochrony własności intelektualnej.

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02,
SPU_K1_W05

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi wykorzystywać metody i narzędzia
badawcze do analizy problematyki z obszaru swojej
pracy badawczej. Potrafi wykorzystać specjalistyczną
terminologię, a także jest w stanie przedstawiać
i uzasadniać różne opinie i stanowiska wpływające
na kształtowanie relacji polsko – ukraińskich Potrafi
gromadzić informacje i zaprezentować w formie
pisemnej oraz ustnej analizy dotyczące procesów
i zjawisk społecznych, politycznych, gospodarczych
i kulturowych w kontekście regionalnym
ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko –
ukraińskich

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest przygotowany do krytycznego obioru
informacji i posiada świadomość weryfikowania
posiadanej wiedzy. Student przestrzega zasad ochrony
własności intelektualnej.

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

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

seminarium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 90

przygotowanie do zajęć 60

analiza problemu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
195

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 90

analiza źródeł historycznych 15

analiza badań i sprawozdań 15

konsultacje 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
165

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- Zapoznanie z regulacjami w zakresie ochrony własności intelektualnej
- Omówienie zakresu tematycznego prac licencjackich i wymogów formalnych
dotyczących powstawania pracy naukowej.
- Omówienie metodologi i terminologii właściwej dla kierunku.
- Wybór problematyki prac licencjackich
- Omówienie wybranych wzorcowych tekstów naukowych, których charakter i
metodologia będą dostosowane do specyfiki wybranych tematów prac
licencjackich
- Analiza poszczególnych elementów kompozycyjnych prac licencjackich,
omówienie i ocena ich realizacji

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie
- frekwencji na zajęciach (możliwe 2 nieobecności) - przedstawienie planu
pracy (wraz z celami, tezą badawczą i metodologią pracy) oraz bibliografii
przygotowywanej pracy

Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie - frekwencji na zajęciach (możliwe 2 nieobecności) - przedstawienie i
pozytywna ocena pracy licencjackiej
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Polityka ekologiczna na obszarze postsowieckim
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1100.5cd42d35ea8d5.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Uświadomienie słuchaczom współzależności ekologii, polityki i ekonomii.

C2 Zapoznanie studentów z problemami ekologicznymi w byłych republikach sowieckich oraz skalą zagrożenia
środowiskowego wywołaną działalnością człowieka.

C3 Kształtowanie u słuchaczy postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne i rozsądnego korzystania z jego
zasobów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

W1
absolwent zna i rozumie terminologię nauk
społecznych i humanistycznych właściwą dla kierunku
studia polsko – ukraińskie

SPU_K1_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

analiza problemu 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Frekwencja na zajęciach (maksimum 3 nieobecności) oraz sprawdzian
zaliczeniowy obejmujący treść zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Nacjonalizmy w Europie Środkowo - Wschodniej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1100.5cd42d361caea.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest zapoznanie studenta z  wiedzą dotycząca kształtowania się, rozwoju i współczesnego stanu
nacjonalizmów narodów Europy Środkowo – Wschodniej i ich wpływu na sytuację polityczną i pozycję
geopolityczną Unii Europejskiej.

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 proces kształtowania się
nacjonalizmów w Europie Środkowo - Wschodniej
ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Ukrainy.

SPU_K1_W03 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi scharakteryzować nacjonalizmy i ruchy
polityczne z nimi związane na omawianym obszarze
geograficznym.

SPU_K1_U01 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student gotów jest do podjęcia dalszych studiów
i badań oraz pogłębiania wiedzy z zakresu omawianej
tematyki.

SPU_K1_K02 zaliczenie

K2
Pod kierunkiem ekspertów z omawianej dziedziny jest
w stanie podjąć aktywność zawodową w organizacjach
i instytucjach zajmujących się kształtowaniem polityki
międzynarodowej.

SPU_K1_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

uczestnictwo w egzaminie 3

analiza dokumentów programowych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
138

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Próba definicji pojęcia „nacjonalizm”. W1, K1

2.
Współczesne nacjonalistyczne i skrajnie nacjonalistyczne organizacje na Ukrainie.
„Prawy Sektor”, UNA-UNSO, C14, Misantrhropic Division. Ich podbudowa
ideologiczna, działalność w sferze publicznej i aktywność w sieci.

U1, K1
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3. Organizacje nacjonalistyczne w państwach bałtyckich. W1, U1

4. Węgierski nacjonalizm. Koncepcja „Wielkich Węgier”. Jobbik i jego stosunek do
EU, Rosji i obszaru ULB. W1, U1, K1, K2

5. Współczesny nacjonalizm rumuński i jego koncepcja geopolityczna. Konflikt
koncepcji „Wielkiej Rumunii” i „Wielkich Węgier”. W1, U1

6.
Tygiel bałkański. Nacjonalizm chorwacki, serbski i bośniacki i jego wpływ na
rozpad Jugosławii i proces poszerzenia UE. Nacjonalizm a stabilność polityczna
Bałkanów.

W1, U1, K2

7. Nacjonalizm słowacki i czeski i jego wpływ na rozpad Czechosłowacji. Współczesny
nacjonalizm słowacki, a konflikt słowacko – węgierski. U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Postkolonializm w Europie Środkowo-Wschodniej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1100.1586250669.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest zapoznanie studentów z postkolonializmem jako strategią interpretacyjną i aspektami teoretycznymi
badań postkolonialnych.

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 oraz
metodologię badań właściwą dla kierunku studia
polsko – ukraińskie

SPU_K1_W01 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Absolwent potrafi wykorzystywać metody i narzędzia
badawcze do analizy problematyki właściwej dla
kierunku studiów w zakresie nauk społecznych
i humanistycznych

SPU_K1_U01 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie do sprawdzianu 60

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

1.
Postkolonializm jako strategia interpretacyjna.
Aspekt teoretyczny badań postkolonialnych.
Ukraiński wariant krytyki postkolonialnej.

W1, U1, K1

2.
Kolonializm i neokolonializm.
Antykolonialny i postkolonialny model w historii ukraińskiej kultury. Ukraińskie
strategie oporu przeciwko wpływom imperialnym

W1, U1, K1

3.
Ukraińska powieść postkolonialna.
Wyobrażenie i pamięć i powieści postkolonialnej ( "Muzeum porzuconych
sekretów" О. Zabużko, "Nostalgia" J. Kononeko ). Bohater S. Żadana, J.
Andruchowycza i "prozy młodzieżowej".

W1, U1, K1
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4.
Post Czarnobyl. Dyskurs nuklearny i jego toposy.
Katastroficzna historia i mentalność («Записки українського самашедшого» L.
Kostenko ).

W1, U1, K1

5.
Dyskurs postkolonialny w ukraińskiej kulturze masowej. Kicz.
Projekty artystyczne A. Mucharskiego, A. Danylyka, T. Czubaja, A. Kuźmeńka i
innych

W1, U1, K1

6. Kolumniści i post pamięć, nostalgia ( eseistyka M. Riabczuka, A. Bondara i innych ) W1, U1, K1

7. Język: wymiar postkolonialny W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Obecność i aktywny udział w zajęciach Oceny za pracę bieżącą Pisemne
prace okresowe i ich referowanie Pozytywna ocena ze sprawdzianu
końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Program malarski cerkwi prawosławnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1100.1586250463.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Klasyfikacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat najważniejszych idei teologicznych i znaczeń liturgicznych,
które determinowały programy malarskie świątyń prawosławnych, zapoznanie studentów z najważniejszymi
przykładami malowideł ściennych w cerkwiach na Ukrainie i w Polsce, przy równoczesnej analizie porównawczej
z reprezentacyjnymi realizacjami z szeroko rozumianej kultury bizantyńskiej i pobizantyńskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 345 / 386

W1

Student zna najważniejsze przykłady ruskich
malowideł ściennych na Ukrainie i Polsce. Zna zasady
budowania programów malarskich, tematy i motywy
ikonograficzne je tworzące, podstawowe różnice
zachodzące w treści, przedstawieniach i znaczeniach
w zależności od czasów i uwarunkowań, w których
powstały.

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi odczytać najważniejsze przedstawienia
sztuki cerkiewnej. Jest w stanie wytłumaczyć ich
obecność w konkretnej przestrzeni świątyni. Potrafi
wskazać na źródła twórczej inspiracji w tekstach
religijnych i czynnościach liturgicznych. Potrafi
odróżnić realizacje średniowieczne od nowożytnych,
ruskie od bizantyńskich, dobrych od słabych
artystycznie. .

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

upowszechniania zdobytej wiedzy i świadomości
o wartości dziedzictwa kulturalnego. Student potrafi
doceniać wartość dzieła sztuki jako jednego
z najważniejszych źródeł do poznania dziejów narodu,
jego kultury, duchowości, sposobu myślenia,
odczytywania rzeczywistości.

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 1

analiza źródeł historycznych 2

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 40

wykonanie ćwiczeń 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
77

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Najstarsze realizacje malarskie Kijowa a średniowieczna tradycja bizantyńska (4
godz.)
2. Analiza źródeł pisanych i ikonograficznych do nieistniejących średniowiecznych
malowideł Kijowa (2 godz.)
3. Malowidła ruskie fundacji Jagiellonów w Rzeczypospolitej (4 godz.)
4. Późnośredniowieczne malowidła czasów nowożytnych w Polsce i na Ukrainie (4
godz.)
5. Polichromie cerkwi drewnianych XVII w. w Rzeczypospolitej (tradycja i
innowacja) (2 godz.)
6. Polichromie cerkwi drewnianych XVII i XVIII wieku na Ukrainie (4 godz.)
7. Nowożytne malowidła kamiennych cerkwi Kijowa: grecka tradycja i
okcydentalizacja (2 godz)
8. Wybrane przykłady programów malarskich cerkwi bałkańskich (4 godz.)
9. Wybrane przykłady programów malarskich cerkwi współczesnych w Polsce,
Ukrainie, Białorusi (4 godz.)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne pomyślnie zdane kolokwium pisemne
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Ikonostas – program, treść, walory estetyczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1100.1586250553.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Klasyfikacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem kształcenia przedmiotu jest uświadomienie słuchaczom, że ikonostas stanowi najważniejszy
element wyposażenia ukraińskiej cerkwi. Jako dzieło architektoniczne, malarskie i rzeźbiarskie dawało możliwość
wypowiedzi artystycznej wielu twórcom. Z drugiej zaś strony jest dziełem epoki i jako takie odzwierciedla jej
nastroje, idee, mody, estetykę. Analiza przemian zachodzących w strukturze przegrody, przedstawieniach
malarskich, ich ikonografii i treści pozwala na odkrywanie źródeł twórczej inspiracji, związków artystycznych,
na prześledzenie zmian kulturowych, religijnych i liturgicznych. Jest wiarygodnym źródłem do poznania
świadomości religijnej wiernych, ich kultury i wrażliwości estetycznej.

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

Po zakończeniu cyklu wykładów student powinien
[Wiedza] - wykazać się: podstawową i uporządkowaną
wiedzą na temat cerkiewnej sztuki religijnej
na ziemiach pogranicza ukraińsko-polskiego;
znajomością najważniejszych przedstawień religijnych
i ich treści; wiedzą na temat dziejów świąt
chrześcijańskich, ich genezy, znaczenia i lokalnych
zwyczajów; znajomością terminów artystycznych
z zakresu architektury, rzeźby, malarstwa
umożliwiających właściwe rozpoznanie i opis dzieła
sztuki oraz rozpoznanie stylistyczne

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

- posługując się właściwą terminologią umieć opisywać
dzieła sztuki, charakteryzować cechy stylistyczne dzieł
sztuki, klasyfikować je, przypisywać właściwej epoce,
odczytywać tematy malarskie i motywy
ikonograficzne, rozpoznawać treści ideowe, ich rolę
i funkcję; (efekt dominujący)

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- dostrzegać w dziełach sztuki jedno z najważniejszych
źródeł do poznania dziejów narodu, jego kultury,
duchowości, gustów i wrażliwości estetycznej, wiedzy
religijnej, sposobu myślenia, odczytywania
rzeczywistości, kontaktów kulturalnych, związków
artystycznych; dostrzegać i rozumieć zależności
między symbolami i znakami kulturowymi
z przeszłości i teraźniejszości, doceniać znaczenie
tradycji dla budowania wspólnoty społeczności
lokalnych i tożsamości narodowej

SPU_K1_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 35

rozwiązywanie zadań 4

wykonanie ćwiczeń 4

przygotowanie opisu i interpretacji okazów 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Rozwój bizantyńskiej przegrody ołtarzowej w I tysiącleciu (źródła ideowe i
formalne ruskich templonów) (2 godz.)
2. Relikty średniowiecznych templonów na Rusi (analiza źródeł archeologicznych i
pisanych) (2 godz.)
3. Kształtowanie się struktury i programu ikonostasu na ziemiach ruskich w
wiekach XV i XVI (2 godz.)
4. Przyczyny powstania wysokiego ikonostasu i jego rozpowszechnianie na
ziemiach Ukrainy u zarania nowożytności (2 godz.)
5. Analiza programu ikonograficznego przedstawień włączanych w program
wysokiego ikonostasu
- ikony wieńczące (Trójca Święta, Mądrość Boża, Ukrzyżowanie) (1 godz.)
- rząd proroków i patriarchów (2 godz.)
- Deesis (1 godz.)
- rząd ikon świątecznych (kształtowanie się dodekaortonu, treść i ikonografia
przedstawień świątecznych) (6 godz.)
- rząd ikon namiestnych (treści głównych ikon, symbolika wrót królewskich) (2
godz.)
6. Nowe rzędy w przegrodzie ołtarzowej: pasyjny, ikon niedziel Pięćdziesiątnicy,
tzw. cokołowy – analiza ikonograficzna przedstawień i analiza ich znaczenia – (6
godz.)
7. Przemiany struktury ikonostasu w epoce nowożytnej: analiza cech
renesansowych i barokowych (2 godz. )
8. Treści eschatologiczne, chrystologiczne i eucharystyczne programu ikonostasu
(2 godz.)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Warunkiem zaliczenia kursu jest pozytywnie zdany egzamin pisemny.



Sylabusy 350 / 386

Przedmiot fakultatywny IV
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1100.1586250619.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Klasyfikacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Cel podany przez osobę aktualnie prowadzącą zajęcia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student rozumie znaczenie dziedzictwa kulturalnego,
zna rolę nauk humanistycznych w systemie nauk
i rozwoju cywilizacji, zna podstawowe terminy
z zakresu nauk humanistycznych

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi gromadzić podstawowe informacje z zakresu
dziedzictwa materialnego, analizować je, przetwarzać,
wykorzystywać w dalszej pracy naukowej i praktyce
zawodowej.

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do krytycznej oceny zjawisk
kulturowych w obszarze studiów polsko-ukraińskich. SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie do sprawdzianu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę zaliczenie prawdzianu pisemnego
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Instytucje kultury-zasady funkcjonowania
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.5cd42d36ed932.22

Języki wykładowe
Polski

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zasady funkcjonowania europejskich, polskich
i ukraińskich instytucji kultury, ich wpływ
na kształtowanie stosunków polsko–ukraińskich

SPU_K1_W04 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole nad projektami na temat funkcjonowania
instytuacji kultury na Ukrainie i w Polsce, oraz
perspektyw współpracy w tym zakresie pomiędzy obu
krajami

SPU_K1_U04 prezentacja
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 raport

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie raportu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 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

1. 1. Kultura i instytucje kultury. Typy instytucji kultury W1

2.
2. Ogólne zasady działalności IK (podstawy prawne, najważniejsze ustawy (o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kultury, o fundacjach i
stowarzyszeniach, o wolontariacie)

W1

3. 3. Organizacja i zarządzanie IK (struktura organizacyjna instytucji kultury - modele
działalności W1

4. 4. Organizacje pozarządowe - animacja społeczno-kulturalna W1, U1

5.
5. Fundusze na kulturę. Pozyskiwanie środków dla IK; sponsoring kultury.
Fundusze pozabudżetowe na funkcjonowanie instytucji kultury, programy unijne,
sponsoring i mecenat.

W1, K1

6. 6. Upowszechnianie kultury - współczesne modele działalności. IK w świetle
nowych mediów W1, U1

7. 7. Projekty kulturalne - od pomysłu do realizacji. Planowanie i organizacja imprezy
kulturalnej w wybranej placówce. U1, K1

8. 8. Działalność w kulturze a ochrona praw autorskich i pokrewnych, otwarte
zasoby, wolne licencje. W1
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9.

9. Wizyty studyjne (lista wstępna)
Międzynarodowe Centrum Kultury
http://mck.krakow.pl/
Małopolski Ogród Sztuki
https://teatrwkrakowie.pl/o-mos-ie
Muzeum Narodowe w Krakowie i / lub jego oddziały
http://mnk.pl
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
http://manggha.pl/
Dom Kultury „Podgórze”
http://www.ckpodgorza.pl
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie Mocak
www.mocak.pl
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
http://www.rajska.info/

U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, raport,
prezentacja

ocena za 1) aktywne uczestnictwo w zajęciach, 2)
prezentacja wybranej instytucji kultury; 3) raporty z
wizyt studyjnych 4) zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Polsko-ukraińskie wzajemne dziedzictwo materialne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.5cd42d371b45f.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Klasyfikacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie najważniejszych zabytków należących do wspólnego, polsko-ukraińskiego dziedzictwa kulturowego, tj.
obiektów architektonicznych, rzeźbiarskich i malarskich tworzonych przez polskich artystów, bądź na zamówienie
polskich magnatów, a znajdujących się dziś na terenach Ukrainy, oraz - przez ruskich i ukraińskich twórców
zachowane na ziemiach dzisiejszej Rzeczypospolitej. Ugruntowanie przekonania o konieczności opieki nad tym
dziedzictwem i jego popularyzacji, szerzenia szacunku dla tradycji i różnorodności, uczenia wrażliwości
na wartości historyczne i estetyczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

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

SPU_K1_W01 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie pisemne

K2
student jest przygotowany do krytycznego obioru
informacji i posiada świadomość weryfikowania
posiadanej wiedzy

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Przesunięcie granic po drugiej wojnie światowej i związane z nim przesiedlenia
ludności spowodowały, że w obrębie granic Polski znalazły się obiekty należące do
ukraińskiego dziedzictwa kulturowego, a na terenie Ukraińskiej Republiki
Radzieckiej – polskiego. Bez względu na zaistniałe nowe uwarunkowania
polityczne i społeczne, władze i narody zamieszkujące oba państwa powinny
zabytki te uznawać za wspólne dziedzictwo, otaczać je należytą opieką,
rozpowszechniać o nich wiedzę, ucząc zarazem szacunku dla tradycji, tolerancji
dla różnorodności, dbałości o pamiątki przeszłości, wrażliwości na wartości
historyczne i estetyczne.
Cykl wykładów dotyczyć będzie najważniejszych zabytków polskich na Ukrainie i
ukraińskich w Polsce. Opisane zostaną ich dzieje, przeanalizowane wartości
artystyczne, opisane znaczenie dla kultury obu narodów. Wyróżnione zostaną
obiekty architektoniczne, rzeźbiarskie i malarskie tworzone przez polskich
artystów, bądź na zamówienie polskich magnatów, a wiec:
- najważniejsze twierdze (np. Kamieniec Podolski, Chocim, Trembowla, Brody,
Jazłowiec, Brzeżany), 2 godz.
- dwory szlacheckie (np. Młynów, Woronowice, Tulczyn, Malejowice,
Wierzchownia), 2 godz.
- kościoły wraz z ich wyposażeniem (np. Lwów, Hodowica, Horodenka, Nawaria,
Buczacz), 4 godz.
- pomniki nagrobne (np. Sieniawskich, Żółkiewskich, w kaplicach łacińskiej katedry
lwowskiej, na Cmentarzu Łyczakowskim), 4 godz.
- obrazy polskich twórców w zbiorach ukraińskich (np. we Lwowskiej Galerii
Obrazów, Lwowskim Muzeum Narodowym) 2 godz.

Scharakteryzowane zostaną także najważniejsze zabytki ruskich i ukraińskich
twórców zachowane na ziemiach dzisiejszej Rzeczypospolitej:
- malowidła fundacji Jagiellonów w kościołach katolickich (Kraków, Wiślica,
Sandomierz, Lublin) 4godz.,
- najświetniejsze księgi rękopiśmienne i drukowane, 2 godz
- cerkwie drewniane i ich wyposażenie (np. Radruż, Gorajec, Chotyniec,
Powroźnik, Kwiatoń) 4 godz.,
- ikony 2 godz.
- cerkiewne malowidła ścienne (np. w Posadzie Rybotyckiej), 2 godz.
- ikonostasy (np. w Lublinie, Przemyślu, Jarosławiu) 2.godz..

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne
Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach, i pozytywny
wynik zaliczenia pisemnego punktacja: 10, 5 – 12 pkt – dst; 12,5-14 – dst+
14, 5-16 – db 16,5-18,5 – db+ 18, 5-20 - bdb

Wymagania wstępne i dodatkowe
wymagana obecność na zajęciach
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Ideał piękna w sztuce nowożytnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.5cd42d374b1e2.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Klasyfikacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

najważniejsze wiadomości na temat architektury,
rzeźby i malarstwa; podstawowe terminy artystyczne
dotyczące sztuki zachodnioeuropejskiej, cechy
charakterystyczne poszczególnych stylów
w architekturze i malarstwie, treści zawarte w dziełach
plastycznych, ich funkcję i przeznaczenie

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

scharakteryzować cechy stylistyczne epok
historycznych; wskazywać na różnice i podobieństwa
między nimi; opisywać dzieła sztuki przy użyciu
właściwych terminów artystycznych, klasyfikować
zabytki, przypisywać dzieła konkretnej epoce,
środowisku i twórcy; dostrzegać i wyjaśniać związki
między ideami poszczególnych epok historycznych
a ich materialnymi odzwierciedleniami
i manifestacjami; rozumieć zależność między
wartościami formalnymi a treściowymi dzieł sztuki;
potrafić wyjaśnić intencjonalność estetycznych
walorów dzieł

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dostrzegania w dziełach sztuki ważnego źródła
do poznania dziejów narodu, jego kultury, duchowości,
sposobu myślenia, odczytywania rzeczywistości;
dostrzegania związki między symbolami i znakami
kulturowymi z przeszłości i teraźniejszości; doceniania
wartość wielokulturowych społeczeństw, ich
różnorodność i oryginalność

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
76

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Celem konwersatorium będzie wskazanie, analiza i opis tych cech stylistycznych i
estetycznych w sztuce ukraińskiej, które różnią się od tradycyjnych, tj.
średniowiecznych, i pojawiły się pod wpływem sztuki zachodnioeuropejskiej:
renesansowej, manierystycznej i wczesnobarokowej. Wskazywane będą
rozwiązania kompozycyjne i motywy zaczerpnięte ze sztuki antycznej, nowe
ornamenty zapożyczone ze sztuki włoskiej, niemieckiej i niderlandzkiej, opisywane
sposoby ukazywania trzeciego wymiaru na płaszczyźnie, eksperymenty ze
światłem i kolorem. Zjawiska artystyczne ze sztuki ukraińskiej będą omawiane i
analizowane w kontekście analogicznych przemian w sztuce zachodnio- i
południowoeuropejskiej.
Zagadnienia szczegółowe będą dotyczyć następujących problemów:
1. Średniowieczny kanon malarstwa ikonowego i jego zmiany w wieku XVI
2. Nowożytne malarstwo ikonowe – odrzucenie kanonu
3. Nowe motywy zdobnicze książki rękopiśmiennej, i sztuka książki drukowanej
4. Zestaw ornamentów antycznych, renesansowych, manierystycznych i
wczesnobarokowych i ich wykorzystanie w różnych dziedzinach sztuki
5. Przemiany konstrukcji i kompozycji ikonostasu w epoce nowożytnej
6. Najważniejsze dzieła renesansowego snycerstwa (np. ołtarze z Felsztyna,
Łanowic, Lwowa, Dunajewa, stalle u lwowskich Bernardynów)
7. Cechy architektury renesansowej na przykładzie działalności Pawła Rzymianina
we Lwowie i okolicach
8. Renesansowa i barokowa sztuka sepulkralna (Sebastian Czeszek, Herman van
Hutte Czapka, Henryk Horst, Johann Pfister)
9. Architektura wczesnego baroku – recepcja rzymskich wzorów
10. Barokowy synkretyzm sztuk
11. Lwowska rzeźba późnobarokowa
12. Barokowe malarstwo portretowe i portret w malarstwie religijnym

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Ukraińska sztuka awangardowa na tle europejskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.5cd42d377ab7d.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Klasyfikacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Konwersatorium ma zapoznać słuchaczy z najważniejszymi zjawiskami artystycznymi zachodzącymi w sztuce
ukraińskiej w końcu wieku XIX i na początku XX. Są one na początku (impresjonizm, postimpresjonizm, kubizm,
futuryzm) poprzedzone analogicznymi zjawiskami z sztuce europejskiej, a następnie na równi z zachodnimi
współtworzą nowoczesną sztukę (kubofuturyzm, suprematyzm, konstruktywizm, neoprymitywizm),
niejednokrotnie wprowadzając rozwiązania pionierskie i oryginalne. Jest to okres najbardziej twórczy
i samodzielny w dziejach sztuki ukraińskiej, a jej przedstawiciele na stałe weszli do panteonu najważniejszych
artystów Europy i świata.

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

najważniejsze informacje na temat ukraińskiej
architektury, rzeźby i malarstwa przełomu wieków XIX
i XX, podstawowe pojęcia z zakresu sztuki
nowoczesnej, kierunki artystyczne, nazwiska
najwybitniejszych artystów i cechy charakterystyczne
ich twórczości

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

poprawne opisywać dzieła sztuki przy użyciu
właściwych terminów artystycznych; charakteryzować
główne kierunki artystyczne, wskazywać
na podobieństwa i różnicę między nimi; przypisywać
najważniejsze dzieła ich twórcom, środowiskom
artystycznym, epoce; wskazywać i opisywać rysy
charakterystyczne dla twórczości konkretnego artysty
i przypisać go środowisku artystycznemu

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykazywania związków zachodzących między sytuacją
społeczno-polityczną a powstawaniem nowych,
awangardowych kierunków w sztuce na przełomie XIX
i XX wieku; rozumienia wagi dzieł sztuki jako środka
manifestacji własnych poglądów politycznych, a tym
samym jako źródła poznania idei epoki

SPU_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do zajęć 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
81

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Przełom impresjonistyczny. Europa, Ukraina (M. Buraczek, I. Trusz, O.
Nowakiwskij, charkowska szkoła pejzażu: P. Lewczenko, M. Tkaczenko, M. Berkos)
2. Bunt przeciwko impresjonizmowi. Postimpresjonizm i ekspresjonizm (O.
Nowakiwskji, A. Manewycz, W. Kryczewskij, P. Chołodnyj)
3. Kubizm, futuryzm, kubofoturyzm (O. Bohomazow, O. Ekster, D. Burluk, W.
Burliuk, W. Ermiłow, M. Epstein, A. Petrytsky)
4. Rzeźba kubistyczna (I. Kavaleridze, O. Archipenko)
5. Michaiło Bojczuk i bojczukizm
6. Abstrakcjonizm
7. Konstruktywizm, suprematyzm (W. Ermiłow, K. Malewicz, W. Meller, przykłady
konstruktywizmu w architekturze Charkowa) .
8. Neoprymitywizm (W. Palmow, M. Syniakowa, D. Burliuk, L. Lewytsky,
bojczukiści)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia w muzeum - opcjonalnie, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne
Egzamin pisemny połączony z pokazem (ułatwienie-studenci otrzymują
wcześniej zestaw reprodukcji dzieł sztuki i ornamentów obowiązujących
do egzaminu). Punktacja: 10, 5 – 12 pkt – dst; 12,5-14 – dst+ 14, 5-16 –
db 16,5-18,5 – db+ 18, 5-20 - bdb

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Przedmiot fakultatywny V
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.1586250769.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Klasyfikacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Cel podany przez osobę aktualnie prowadzącą zajęcia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student rozumie znaczenie dziedzictwa
kulturalnego,zna rolę nauk humanistycznych
w systemie nauki rozwoju cywilizacji, zna podstawowe
terminy z zakresu nauk humanistycznych

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi gromadzić podstawowe informacje z zakresu
dziedzictwa materialnego, analizować je, przetwarzać,
wykorzystywać w dalszej pracy naukowej i praktyce
zawodowej.

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do krytycznej oceny zjawisk
kulturowych w obszarze studiów polsko-ukraińskich.

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do sprawdzianu 20

przygotowanie do zajęć 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Treści programowe wskazane przez prowadzącego. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne pozytywne zaliczenie sprawdzianu pisemnego
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Turystyka kulturowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.5cd42d379e28c.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi formami turystyki oraz zwrócenie uwagi na najważniejsze
turystyczne destynacje na Ukrainie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania danych w celu analizy procesów
społecznych i kulturowych w obszarze studiów polsko
– ukraińskich, posiada wiedzę na temat zasad ochrony
własności intelektualnej

SPU_K1_W01 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi planować i organizować pracę
indywidualną oraz w zespole nad projektami z zakresu
studiów polsko – ukraińskich

SPU_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Ogólna charakterystyka geografii, historii, kultury Ukrainy pod kątem rodzajów
turystyki
2. Turystyka historyczna na przykładzie miejsc Ukrainy Zachodniej – Chocim,
Kamieniec Podolski
3. Zamek Palanka w Mukaczewie. Atrakcje Zakarpacia
4. Miejsce Krymu na turystycznej mapie Ukrainy
5. Atrakcje architektoniczne, kulturowe i historyczne Kijowa
6. Turystyka miejska i historyczna Lwowa
7. Karpaty ukraińskie jako przykład turystyki górskiej
8. Miejsca na Ukrainie, związane z turystyką kulturowo – przyrodniczą – Jeziora
Szackie, Parki Narodowe
9. Odessa jako przykład turystyki miejskiej
10. Charakterystyka Charkowa i innych miejsc Ukrainy Wschodniej pod kątem
turystyki miejskiej
11. Turystyka religijna. Ławra w Poczajowie, świątynie Kijowa i Lwowa
12. Najważniejsze miejsca na Ukrainie, związane z polską turystyką
sentymentalną
13. Czarnobyl jako przykład turystyki katastroficznej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział w zajęciach (dopuszczalne
trzy nieobecności), przygotowanie prezentacji na temat wybranej
ukraińskiej atrakcji turystycznej i zaliczenie kolokwium pisemnego na
ocenę pozytywną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa (maksymalnie trzy nieobecności)
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Wielokulturowe dziedzictwo I Rzeczypospolitej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.5cd42d37c3278.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student poznaje bogactwo kulturowe wielonarodowej I Rzeczypospolitej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wpływ lokalnych i regionalnych czynników
na kształtowanie zjawisk i procesów kulturowych w I
Rzeczypospolitej w wymiarze historycznym.

SPU_K1_W03 zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 identyfikować i analizować wyżej wymienione procesy
w kulturze I Rzeczypospolitej. SPU_K1_U02 zaliczenie pisemne

U2
gromadzić informacje oraz przedstawiać analizy
dotyczące wyżej wymienionych kulturowych procesów
i zjawisk.

SPU_K1_U03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Koncepcja pogranicza kulturowego w ujęciu Stanisława Orzechowskiego (genthe
Rutenus, natione Polonus). Sylwetka twórcy pogranicza (m.in. wizja narodu,
stosunek do prawosławia).
Ważne wydarzenia XVI stulecia (protestantyzm, Sobór w Trydencie, unia lubelska,
unia w Brześciu) a zmiany w sytuacji językowej w Rzeczypospolitej (m.in. zakres
użycia języków narodowych, języki liturgiczne, literackie, kancelaryjno-urzędowe).
O wspólnocie kulturowej wielonarodowej Rzeczypospolitej: polsko- i
łacińskojęzyczna twórczość przedstawicieli ukraińskiego renesansu i baroku
(przegląd: literatura polemiczna, panegiryczna, kaznodziejska, poezja i inne).
Pisarze „polscy i łacińscy Rusini” i ich wkład w kulturę Rzeczypospolitej w
badaniach Iwana Wahylewicza. Polsko-ukraińskie związki kulturalne na przestrzeni
wieków w optyce badaczy polskich i ukraińskich (I. Franko, A. Bruckner, M.
Wozniak, R. Łużny, R. Radyszewskyj). Szkolne polsko- i łacińskojęzyczne programy
nauczania. Ukrainizmy w twórczości polskich pisarzy (Mikołaj Sęp-Szarzyński,
Sebastian Klonowic) i ukraińskojęzyczne utwory Dominika Rudnickiego.
„Ukraińska szkoła” w polskim piśmiennictwie czasów renesansu i baroku: lokalny
patriotyzm (Rosiejski naród, Leopolis sacra) i ukraińskie tematy (m.in. lokalne
obrzędy i zwyczaje, historyczne wydarzenia i postaci) m.in. w twórczości Szymona
Szymonowica, Szymona i Bartłomieja Zimorowiców, Bartłomieja Paprockiego,
Wacława Potockiego, Jana Dąbrowskiego.

W1, U1, U2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie pisemne -zaliczenie testów -zaliczenie kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Lwów jako miejsce kulturalnego, religijnego i politycznego pluralizmu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.5cd42d37e980c.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Procesy kształtowania się tożsamości współczesnych
lwowian oraz jej historyczne podstawy

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04,
SPU_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Krytycznie konfrontować i oceniać różne dyskursy
tożsamościowe

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03,
SPU_K1_U04,
SPU_K1_U05

zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Prowadzenia dialogu międzykulturowego
SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02,
SPU_K1_K03,
SPU_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przestrzeń kulturowa i duchowa.
Lwów i Kraków - stereotypy współczesnych Polaków i Ukraińców.
Średniowieczne początki Lwowa.
Doba nowożytna.
Mit Austrii.
Lwów międzywojenny.
Lwów nacjonalistyczny.
Lwów (post)sowiecki i rosyjski

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

wykład z elementami
konwersatorium zaliczenie na ocenę, esej obecność na zajęciach, test zaliczeniowy
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Mit Galicji w perspektywie postkolonialnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.603625fda3ff0.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest spojrzenie na mit Galicji poprzez optykę studiów postkolonialnych

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

SPU_K1_W03 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

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

SPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład z elementami konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Proponowane zajęcia stanowią próbę spojrzenia na mit Galicji poprzez optykę
studiów postkolonialnych. Na wybranych, reprezentatywnych tekstach kultury
polskiej, osadzonych w komparatystycznym horyzoncie środkowo-
wschodnioeuropejskim, zostaną omówione narodziny, historia i współczesność
mitu galicyjskiego. Szczególny nacisk zostanie położony na rozumienie mitu
Galicji jako środkowo-wschodnioeuropejskiego miejsca pamięci: indywidualnej i
zbiorowej (narodowej, społecznej, kulturowej).

Szczegółowy zakres problemowy realizowanego w trakcie kursu materiału
prowadzący podaje studentom na pierwszych zajęciach wraz z obowiązującą
literaturą przedmiotu.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład z elementami
konwersatorium

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Studenci otrzymują ocenę za aktywną dyskusję, testy i
referat/prezentację, pozytywna ocena jest warunkiem
dopuszczenia do zaliczenia końcowego na ocenę.
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Grupa Wyszehradzka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.5cd42d381a134.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studenta z wiedzą dotycząca kształtowania się, rozwoju i roli politycznej, społecznej
i geopolitycznej państw Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza w Unii Europejskiej oraz na granicy Euroazji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie problematykę polityczną
związaną z powołaniem i funkcjonowaniem Grupy
Wyszehradzkiej.

SPU_K1_W03 zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi scharakteryzować zadania geopolityczne
i polityczne Grupy Wyszehradzkiej ze szczególnym
umiejscowieniem w nich Ukrainy.

SPU_K1_U02 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Pod kierunkiem ekspertów z omawianej dziedziny jest
w stanie podjąć aktywność zawodową w organizacjach
i instytucjach zajmujących się kształtowaniem polityki
międzynarodowej.

SPU_K1_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań literaturowych 20

uczestnictwo w egzaminie 3

przygotowanie do ćwiczeń 10

analiza dokumentów programowych 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Przygotowanie do sprawdzianów 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
133

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Grupa Wyszehradzka i Trójmorze – historia powstawania. Zasadność istnienia. W1, K1

2. Państwa Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza w dyskursie środkowoeuropejskim od
lat 80 ch XX wieku. W1, U1, K1

3. Struktura organizacyjna Grupy Wyszehradzkiej. W1, K1

4. Potencjał ekonomiczny państw Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza. W1, U1
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5. Potencjał militarny. Współpraca wojskowa. W1, U1, K1

6. Geopolityka Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza pomiędzy USA i Chinami. W1, U1

7. Grupa Wyszehradzka i Trójmorze wobec kryzysu uchodźczego w Europie. W1, U1, K1

8. Relacje grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza z Unią Europejską. W1, U1, K1

9. Bezpieczeństwo energetyczne. W1, U1

10. 1Grupa Wyszehradzka i Trójmorze wobec europejskich aspiracji Ukrainy. W1, U1, K1

11. Grupa Wyszehradzka, Trójmorze i Federacja Rosyjska. W1, U1, K1

12. Współpraca transgraniczna. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Polska i Ukraina w systemie bezpieczeństwa europejskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.5cd42d3844819.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta ze zjawiskami i procesami warunkującymi ewolucję europejskiego systemu bezpieczeństwa
w XXI wieku.

C2 Charakterystyka zagrożeń dla bezpieczeństwa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem czynników
wpływających na bezpieczeństwo narodowe Polski i Ukrainy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
wpływ regionalnych i globalnych czynników
na kształtowanie zjawisk i procesów w sferze
bezpieczeństwa europejskiego.

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04,
SPU_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

funkcjonowanie europejskich, polskich i ukraińskich
instytucji determinujących zakres oraz formułę
współpracy między Polską i Ukrainą na poziomie
dwustronnym oraz na arenie międzynarodowej
w sferze bezpieczeństwa.

SPU_K1_W04,
SPU_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać metody i narzędzia badawcze
do analizy problematyki właściwej dla kierunku
studiów w zakresie nauk społecznych
i humanistycznych.

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2
identyfikować i analizować zjawiska oraz procesy
w sferze bezpieczeństwa europejskiego w kontekście
właściwym dla kierunku studia polsko – ukraińskie.

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Pojęcie bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych. System
bezpieczeństwa międzynarodowego. Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa
europejskiego. Architektura bezpieczeństwa europejskiego (założenia ogólne).
NATO w systemie bezpieczeństwa europejskiego. OBWE. Unia Europejska (ETBO,
WPZIB).  Zagrożenia natury hybrydowej dla bezpieczeństwa europejskiego. Polska
i Ukraina w systemie bezpieczeństwa europejskiego (bezpieczeństwo
gospodarcze, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo cybernetyczne,
bezpieczeństwo informacyjne). Wojsna rosyjsko - ukraińska a kwestia
bezpieczeństwa europejskiego.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
raport

Ocena końcowa jest średnią oceny uzyskanej z
kolokwium i oceny z testu końcowego.
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Przedmiot fakultatywny III
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.1558938932.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Cel określony przez osobę aktualnie prowadzącą zajęcia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Student potrafi poddać analizie zjawiska polityczne
jakie mają wpływ na relacje polsko-ukraińskie.

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student wykorzystuję w pracy naukowej wiedzę
ekspertów. SPU_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do sprawdzianu 25

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

analiza problemu 10

przygotowanie referatu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

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

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


