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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku: TransAtlantic Studies

Poziom: drugiego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: angielski

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

Nauki o polityce i administracji 59%

Nauki socjologiczne 20%

Nauki o kulturze i religii 18%

Literaturoznawstwo 3%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Ze  względu  na  specyficzny  obszar  badań  (relacje  transatlantyckie),  a  także  szerokie  odniesienie  do  różnorodnych  kwestii
politycznych,  społecznych  i  kulturowych  w  wymiarze  amerykańskim  i  europejskim,  oferta  dydaktyczna  na  kierunku
TransAtlantic Studies znacząco odbiega od innych programów studiów oferowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim. Program
zorientowany  jest  na  wykształcenie  pogłębionej  wiedzy  w  zakresie  czynników  kształtujących  współczesne  stosunki
transatlantyckie. Przestrzeń transatlantycka staje się tu głównym punktem odniesienia, ze względu na fakt, że stanowi
obszar, w obrębie którego szereg procesów nakierowanych na integrację i tworzenie ośrodów wpływu zostało z sukcesem
zaprojektowanych oraz zrealizowanych. Wiedza na temat historii i perspektyw projektu transatlantyckiego tworzy kontekst
dla analizy procesów globalnych, kształtujących współczesną rzeczywistość międzynarodową. Podstawowym założeniem
programu  jest  jego  wielowątkowość  oraz  interdyscyplinarność.  Zakładane  efekty  uczenia  się,  w  zakresie  wiedzy,
umiejętności oraz kompetecji stanowią unikalną kompozycję, zorientowaną na potrzeby absolwenta zainteresowanego pracą
w międzynarodowym środowisku, aktywnie kształtującego rzeczywistość gospodarczą i społeczną. Elementem różnicującym
jest  również  stosowanie  języka  angielskiego  jako  języka  wykładowego.  Troska  o  podnoszenie  jakości  kształcenia  i
aktualizowanie  treści  programowych  wyraża  się  między  innymi  poprzez  współpracę  z  zewnętrznymi  instytucjami  i
interesariuszami.  Jest  to  np.  współpraca  z  Dowództwem  Komponentu  Wojsk  Specjalnych  (wykłady  gościnne,  wizyty
edukacyjne, konsultacje prac magisterskich dotyczących bezpieczeństwa); współpraca z Instytutem Kościuszki (głównie przy
organizacji  konferencji  przez koło TAS);  współpraca z German Marshall  Fund (konferencja,  publikacje,  Brussels Forum,
podczas którego studenci TAS mają możliwość pracować jako wolontariusze) czy współpraca z George C. Marshall Center -
European Center for Security Studies.
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Koncepcja kształcenia

Kształcenie na kierunku TransAtlantic Studies ma na celu rozszerzanie wiedzy w zakresie objętym programem studiów,
rozwijanie umiejętności  indywidualnego oraz grupowego rozwiązywania problemów społecznych, podejmowanie nowych
wątków naukowych dotyczących zagadnień transatlantyckich, dbanie o jak najwyższą jakość dydaktyki, wspieranie dalszego
kształcenia na poziomie uniwersyteckim, a także stymulowanie samodzielnego dążenia studenta do rozszerzania swojej
wiedzy oraz wdrażania nabytych umiejętności i kompetencji społecznych w życiu publicznym i prywatnym. Powyższe cele
odpowiadają misji  i  strategicznym celom Uczelni  określonym w Strategii  Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata
2014-2020. Program studiów pozostaje także w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce.
Studia  oferują  rozszerzoną wiedzę odnoszącą się  do różnorodnych zagadnień politycznych,  społecznych i  kulturowych
składających się na unikalny charakter relacji na linii Ameryka Północna – Europa. Student ma okazje rozszerzyć i pogłębić
swoją wiedzę w zakresie nauk społecznych. Treści kształcenia w ramach przedmiotów podstawowych uwzględniają specyfikę
problemową kierunku. Studenci poznają więc teorie dotyczące procesów polityczno-społecznych w kontekście rzeczywistości
transatlantyckiej.  Różnorodne  aspekty  obyczajów,  praktyki  politycznej,  rzeczywistości  ekonomicznej,  społecznej  i
instytucjonalnej na kontynencie amerykańskim i europejskim, analizowane są pod kątem ich wpływu na stan wzajemnych
interakcji zachodzących na wielu różnorodnych płaszczyznach.

Cele kształcenia

Nabycie  przez  studentów  pogłębionej  wiedzy,  umiejętności  oraz  kompetencji  związanych  z  teoretycznymi  i
praktycznymi aspektami relacji transatlantyckich,
zdobycie przez studentów pogłębionej wiedzy odnoszącej się do różnorodnych zagadnień politycznych, społeczno-
kulturowych, prawnych i historycznych składających się na unikalny charakter współczesnych relacji na linii Ameryka
Północna – Europa,
zdobycie  przez  studentów pogłębionej  wiedzy  na  temat  roli  oraz  znaczenia  struktur  i  instytucji  społecznych  i
politycznych w wymiarze międzynarodowym,
rozwijanie  umiejętności  samodzielnego  wyszukiwania  i  weryfikowania  informacji  oraz  analizowania  procesów
społeczno-politycznych w kontekście rzeczywistości transatlantyckiej,
rozwinięcie  umiejętności  samodzielnego  rozwiązywania  problemów i  wykorzystywania  zdobytej  wiedzy  w  życiu
zawodowym,
doskonalenie znajomości specjalistycznego języka angielskiego.

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Kierunek  powstał  aby  zaspokoić  potrzeby  rynku  związane  z  wzrastającą  internacjonalizacją  procesów  społecznych  i
gospodarczych, które z poziomu lokalnego przenoszą się na poziom międzynarodowy i globalny. Wzrost oddziaływania
korporacji  międzynarodowych w gospodarce Polski,  konieczność dostosowania standardów działania wielu sektorów do
wymogów regulacji europejskich i międzynarodowych, wzrost znaczenia instytucji Unii Europejskiej oraz innych instytucji
pełniących  funkcje  w  obszarze  regionalnego  i  globalnego  zarądzania,  internacjonalizacja  działalności  instytucji
samorządowych, NGOs i innych instytucji publicznych, powodują zapotrzebowanie na umiejętności i kompetencje z zakresu
budowania porozumienia międzykulturowego i  kreowania przestrzeni  współpracy.  Historia  stosunków transatlantyckich,
wielość inicjatyw realizowanych w tej przestrzeni, trwałość powiązań, jak i natura istniejących barier i problemów stanowią
naturalny  punkt  odniesienia  w  kontekście  odpowiadania  na  wyżej  wymienione  potrzeby  społeczne  i  gospodarcze.
Zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu historii  i  współczesności stosunków transatlantyckich jest również konsekwencją
wzrastającej mobilności. Młodzi Amerykanie (szczególnie ci o polskich korzeniach) i Europejczycy w coraz większym stopniu
zainteresowani są podejmowaniem studiów i pracy w Polsce, podczas gdy młodzi Polacy szukają szans edukacyjnych w
Stanach Zjednoczonych i państwach Unii Europejskiej. Tendencje te powodują, że w naturalny sposób reprezentanci tej
grupy stają się agentami zmiany w przestrzeni transatlantyckiej,  decydując o charakterze i  trwałości powiązań między
Stanami Zjednoczonymi i  Europą. Stają się oni tym samym częścią składową potencjału Zachodu, ważnym również w
kontekście w rywalizacji gospodarczej z państwami azjatyckimi.
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Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Koncepcja kształcenia opiera się na dwóch zasadniczych komponentach:
a) stworzenie środowiska edukacyjnego, które w naturalny sposób kształtować będzie kompetencje w zakresie budowania
porozumienia międzynarodowego, negocjacji, współpracy, inicjowania i realizacji inicjatyw w zakresie nauki, gospodarki oraz
polityki.  Cel  ten  realizowany  jest  poprzez  umiędzynarodowienie  kształcenia  (kierunek  skierowany  do  obcokrajowców),
wprowadzenie  języka  angielskiego  jako  języka  wykładowego  oraz  dążenie  do  uczestnictwa  w  międzynarodowych
inicjatywach  akademickich.  Uzyskane  w  ten  sposób  efekty  uczenia  się  odpowiadają  na  potrzeby  stawiane  przed
absolwentami sprawującymi role społeczne i gospodarcze w międzynarodowym środowisku.
b)  przekazywanie  pogłębionej,  interdyscyplinarnej  wiedzy  umożliwiającej  sprawne  poruszanie  się  w  dynamicznie
zmieniającym się środowisku społeczno-gospodarczym oraz budowanie umiejętności reagowania na zmiany oraz twórczego
wykorzystania przekazywanej wiedzy. Opracowanie na potrzeby kierunku efektyuczenia się zorientowane są na wiedzę,
umiejętności i  kompetencje z zakresu budowania porozumienia międzykulturowego i kreowania przestrzeni współpracy.
Absolwenci  są  w  stanie  wykorzystać  nabytą  wiedzę  i  kompetencje  społeczne  do  pracy  w  instytucjach  publicznych
(społecznych, politycznych, kulturalnych), w tym w instytucjach amerykańskich w Europie lub też europejskich w Stanach
Zjednoczonych. Poprzez nacisk na umiejętności realizowania konkretnych projektów w obszarze relacji transatlantyckich,
studia dają podstawę do podjęcia pracy w dynamicznie rozwijających się międzynarodowych korporacjach. Jednocześnie
absolwenci  TransAtlantic  Studies  wykazują  daleko  idącą  wrażliwość  społeczną  na  problemy wynikające  ze  złożoności
kulturowej. Ich wiedza i umiejętności w zakresie prowadzenia i kształtowania stosunków dyplomatycznych, realizowania
projektów naukowych i społecznych przy wykorzystaniu cech nowej rzeczywistości komunikacyjnej sprawia, że stają się
pożądanymi  pracownikami  instytucji  i  organizacji  funkcjonujących  w  obszarze  dyplomacji,  handlu  zagranicznego  czy
informacji publicznej.



Nauka, badania, infrastruktura 6 / 108

Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych jest jednostką interdyscyplinarną, zatrudniającą specjalistów w dziedzinie nauk
o  polityce  i  stosunków  międzynarodowych,  socjologów,  historyków,  kulturoznawców  oraz  literaturoznawców.  Instytut
koncentruje się na szeroko rozumianych studiach amerykanistycznych i latynoamerykanistycznych oraz studiach w zakresie
migracji międzynarodowych (w wymiarze globalnym, z naciskiem na zagadnienia związane z Unią Europejską, stosunkami
transatlantyckimi oraz Australią).
Do głównych obszarów badań prowadzonych w Instytucie należą:

badania z zakresu historii Stanów Zjednoczonych, stosunków międzynarodowych, relacji transatlantyckich,
badania z zakresu procesów politycznych, polityk i instytucji publicznych, dyplomacji,
badania z zakresu ruchów migracyjnych i polityki migracyjnej,
badania z zakresu zmiany społecznej i procesów społecznych w Stanach Zjednoczonych oraz na linii transatlantyckiej,
badania z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa, polityki i
kultury,
badania z zakresu zarządzania globalnego, ekonomii i przywództwa,
badania z zakresu historii i współczesnej roli Polonii w Amerykach i w Europie.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Program studiów w ramach kierunku odzwierciedla główne linie badań prowadzonych w jednostce. Badawcze osiągnięcia od
wielu  lat  prezentowane  są  w  monografiach,  artykułach  naukowych,  pracach  o  charakterze  przeglądowym,  syntetycznym,
podczas krajowych, a nade wszystko międzynarodowych konferencji naukowych. Prowadzone kursy mają na celu zapoznanie
słuchaczy z przekształceniami polityczno-społecznymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Europie (w tym w Polsce), ze
szczególnym uwzględnieniem procesów rozgrywających się w sferach najbardziej intensywnej współpracy transatlantyckiej
(instytucje  polityczne,  oddziaływania  biznesowe,  współpraca  w  zakresie  bezpieczeństwa,  oddziaływania  kulturowe).
Problematyka  kursów  ma  charakter  interdyscyplinarny,  nakierowany  na  uzyskanie  pogłębionej  wiedzy  na  temat  roli
jednostek w procesach społecznych (procesy migracyjne, badania nad przywództwem, digitalizacja i jej skutki), instytucji
(instytucje  polityczne  i  społeczne  o  charakterze  państwowym,  międzynarodowym,  transnarodowym)  oraz  procesów
globalnych (procesy integracji  ekonomicznej,  globalizacja  kultury)  w kształtowaniu  przestrzeni  współpracy i  kreowaniu
inicjatyw na linii Stany Zjednoczone – Europa. Treści kształcenia przekazywane w ramach kursów prowadzonych na kierunku
Transatlantic  Studies  systematycznie  uzupełniane  są  o  aktualne  rezultaty  badań,  w  tym te  wynikające  z  projektów
badawczych realizowanych przez zatrudniownych w IAiSP pracowników badawczo-dydaktycznych,  tak aby jak najlepiej
odpowiadały na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze. Wśród zrealizowanych i obecnie realizowanych projektow można
wymienić: projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki, zrealizowany pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Zachary, prof. UJ,
"Polska  w  stosunkach  transatlantyckich  -  narzędzia,  perspektywy  i  znaczenie  Polski  w  kształtowaniu  debaty
transatlantyckiej"; grant badawczy Narodowego Centrum Nauki, zrealizowany przez zespół pod kierunkiem dra Marcina
Gabrysia „Kanada jako mocarstwo selektywne. Rola i pozycja międzynarodowa Kanady po 1989 roku"; grant badawczy
Narodowego  Centrum Nauki  i  Niemieckiej  Wspólnoty  Badawczej  (Deutsche  Forschungsgemeinschaft;  DFG)  Trust  and
Transparency in an Age of Surveillance. American, German and Polish Perspectives (Zaufanie i przejrzystość w czasach
inwigilacji. Perspektywa amerykańska, niemiecka i polska), kierowany przez dr. hab. Pawła Laidlera, prof. UJ; grant badawczy
Narodowego Centrum Nauki „Negotiating Cultural Differences in the Digital Communication Era", kierowany przez prof. dr.
hab. Garry'ego Robsona; grant badawczy Narodowego Centrum Nauki, „Pomiędzy Kanadą a Polską: transnarodowe praktyki,
przekazy polityczne i obywatelskie zaangażowanie”, realizowany przez dr Agnieszkę Małek. 

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedzibą Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest nowoczesny budynek oddany do użytku w 2020 roku po
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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: 4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu:

Studia na kierunku TransAtlantic Studies trwają dwa lata, w trakcie których student realizuje przedmioty obowiązkowe oraz
fakultatywne. Zajęcia fakultatywne (49 ECTS) wybierane są spośród przedmiotów z zakresu nauk o polityce i administracji
oraz nauk o kulturze i religii. Znaczącym elemetem studiów jest praca własna studenta (np. lektura wskazanych tekstów,
przygotowanie prac pisemnych, realizacja projektów) oraz indywidualne lub grupowe konsultacje z prowadzącymi zajęcia.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 103

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 0

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 49

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 0

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

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 769

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy

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

Aby ukończyć stacjonarne studia II stopnia na kierunku TransAtlantic Studies, student zobowiązany jest zaliczyć wszystkie
zajęcia przewidziane w programie studiów, których łączna wartość wynosi 120 ECTS oraz złożyć pracę dyplomową i zdać
egzamin  dyplomowy.  Egzamin  dyplomowy  ma  formę  ustną.  Przeprowadza  go  komisja,  w  skład  której  wchodzą
przewodniczący, recenzent i promotor. Członkowie komisji zadają pytania odnoszące się do problematyki pracy dyplomowej
oraz tematyki zawartej w programie studiów. Zasady obliczania ogólnego wyniku studiów są określone w Regulaminie
Studiów UJ.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

TAS_K2_W01
Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób charakter, miejsce i znaczenie nauk
społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną w systemie nauk, którą
jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej

P7U_W, P7S_WG

TAS_K2_W02
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię charakterystyczną dla
relacji transatlantyckich oraz politologiczne, socjologiczne i kulturowe teorie służące
analizie złożonych stosunków euroatlantyckich przełomu XX i XXI wieku

P7U_W, P7S_WG

TAS_K2_W03 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu ewolucję relacji między Europą a
USA oraz jej wpływ na stosunki międzynarodowe w skali globalnej P7S_WG

TAS_K2_W04
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu różnice i podobieństwa w podejściu
USA i Europy do globalnych problemów oraz będące tego konsekwencją przemiany
we wzajemnych realacjach oraz idei partnerstwa

P7S_WG,
P7S_WK

TAS_K2_W05
Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób przebieg procesów interakcji
społecznych i politycznych konkretnych grup i organizacji, szczególnie w wymiarze
transatlantyckim

P7U_W, P7S_WG

TAS_K2_W06 Absolwent zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz
prawa autorskiego, a także umie je zastosować w środowisku zawodowym P7S_WK

Umiejętności

Kod Treść PRK

TAS_K2_U01 Absolwent potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zachowania społeczne i
kulturowe w życiu publicznym społeczeństw zachodnich P7S_UW, P7U_U

TAS_K2_U02 Absolwent potrafi wyszukiwać oraz dokonywać krytycznej analizy tekstów i
dokumentów źródłowych odnoszących się do relacji transatlantyckich P7S_UW, P7U_U

TAS_K2_U03
Absolwent potrafi identyfikować podstawowe obszary współpracy oraz wyzwań w
wymiarze politycznym, militarnym, społecznym i kulturowym w relacjach
euroatlantyckich

P7S_UU

TAS_K2_U04 Absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę o stosunkach transatlantyckich do
samodzielnej i twórczej analizy procesów zachodzących na arenie międzynarodowej P7U_U, P7S_UW

TAS_K2_U05
Absolwent potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne o różnej skali zasięgu
(krajowe, transatlantyckie, międzynarodowe) z uwzględnieniem zjawisk politycznych,
ekonomicznych i demograficznych wpływających na doświadczenia człowieka w
dobie globalizacji

P7U_U, P7S_UW

TAS_K2_U06
Absolwent potrafi samodzielnie poszerzać i aktualizować posiadaną wiedzę, między
innymi poprzez udział w konferencjach i innych wydarzeniach o charakterze
naukowym

P7S_UU

TAS_K2_U07
Absolwent potrafi samodzielnie przygotowywać złożone projekty społeczne inicjując
je lub współpracując z innymi osobami w celu uzyskania jak najwyższej efektywności i
jakości pracy

P7S_UO

TAS_K2_U08
Absolwent potrafi posługiwać się biegle językiem angielskim oraz komunikować się w
tym języku na tematy specjalistyczne, związane z szeroko rozumianymi relacjami
transatlantyckimi

P7S_UK



Efekty uczenia się 11 / 108

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

TAS_K2_K01
Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego rozpoznawania, wartościowania i
podejmowania ról społecznych na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej w
perspektywie krajowej i międzynarodowej

P7S_KO, P7S_KR

TAS_K2_K02
Absolwent jest gotów do odgrywania aktywnej roli w życiu społecznym poprzez
wdrażanie pogłębionej wiedzy i umiejętności oraz skuteczne przekazywanie jej
innym, a także umiejętnego korzystania z pomocy ekspertów

P7U_K, P7S_KK

TAS_K2_K03
Absolwent jest gotów do uczestnictwa w przygotowaniu krajowych i
międzynarodowych projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne i
kulturowe, jak również propagowania ich w konkretnych środowiskach

P7S_KO

TAS_K2_K04
Absolwent jest gotów do rozpoznawania wyzwań rozwojowych swojej roli w
kontekście współczesnych realiów organizacyjnych poprzez krytyczną ocenę swojej
wiedzy oraz ustawiczne doskonalenie umiejętności

P7S_KK, P7S_KR

TAS_K2_K05 Absolwent jest gotów do zastosowania swojej wiedzy i umiejętności
interdyscyplinarnych wdrażając je w życiu publicznym, w tym zawodowym P7S_KK, P7S_KO
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Plany studiów
W trakcie całego cyklu studiów student jest zobowiązany zrealizować 11 przedmiotów fakultatywnych, których treści
ogniskują się wokół dwóch dyscyplin: wiodącej nauki o polityce i administracji (P) oraz nauk o kulturze i religii (K). Dyrekcja
Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

TransAtlantic Studies 101 15 3,0 zaliczenie O

Theory and Practice in Social and Political Studies 60 8,0 egzamin O

American Visions of Europe 60 8,0 egzamin O

Health and Safety in Education 4 - zaliczenie O

Elective Courses F

American Youth Culture 30 4,0 egzamin F

Cinema and Migration in Latin America 30 4,0 egzamin F

History of the 1950s 30 4,0 egzamin F

History of the 1960s 30 4,0 egzamin F

History of the 1970s 30 4,0 egzamin F

History of the 1980s 30 4,0 egzamin F

History of the 1990s 30 4,0 egzamin F

Languages and Language Policies of the U.S. and Canada 30 4,0 egzamin F

Power Games – Politics and Sports in Transatlantic Relations 30 4,0 egzamin F

Science Fiction as Social and Political Allegory 30 4,0 egzamin F

The Globalisation of "Black" American Expressive Culture 30 4,0 egzamin F

The Special Relationship 30 4,0 egzamin F

Things fearful to name - history of sexuality in US 30 4,0 egzamin F

Transatlantic Cinema 30 4,0 egzamin F

Transatlantic Cultural Practice 30 4,0 egzamin F

Transatlantic Influences in Contemporary Music 30 4,0 egzamin F

Elective Course 30 4,0 egzamin F

W trakcie całego cyklu studiów student jest zobowiązany zrealizować 11 przedmiotów fakultatywnych, których treści
ogniskują się wokół dwóch dyscyplin: wiodącej nauki o polityce i administracji (P) oraz nauk o kulturze i religii (K). Dyrekcja
Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Semestr 2
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Research Methods in Social Studies 30 5,0 zaliczenie na
ocenę O

World Order After Pax Americana 60 8,0 egzamin O

European Identity 30 5,0 zaliczenie na
ocenę O

MA Seminar 15 3,0 zaliczenie O

Elective Courses F

American Youth Culture 30 4,0 egzamin F

Cinema and Migration in Latin America 30 4,0 egzamin F

History of the 1950s 30 4,0 egzamin F

History of the 1960s 30 4,0 egzamin F

History of the 1970s 30 4,0 egzamin F

History of the 1980s 30 4,0 egzamin F

History of the 1990s 30 4,0 egzamin F

Languages and Language Policies of the U.S. and Canada 30 4,0 egzamin F

Power Games – Politics and Sports in Transatlantic Relations 30 4,0 egzamin F

Science Fiction as Social and Political Allegory 30 4,0 egzamin F

The Globalisation of "Black" American Expressive Culture 30 4,0 egzamin F

The Special Relationship 30 4,0 egzamin F

Things fearful to name - history of sexuality in US 30 4,0 egzamin F

Transatlantic Cinema 30 4,0 egzamin F

Transatlantic Cultural Practice 30 4,0 egzamin F

Transatlantic Influences in Contemporary Music 30 4,0 egzamin F

Elective Course 30 4,0 egzamin F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Transatlantic Security 30 6,0 egzamin O

Social Change in the Age of Globalization 60 8,0 egzamin O

Transatlantic Literature 30 4,0 zaliczenie O

Religion and Identity in Poland 30 4,0 zaliczenie O

MA Seminar 30 4,0 zaliczenie O

Elective Courses F

American Youth Culture 30 4,0 egzamin F

Cinema and Migration in Latin America 30 4,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

History of the 1950s 30 4,0 egzamin F

History of the 1960s 30 4,0 egzamin F

History of the 1970s 30 4,0 egzamin F

History of the 1980s 30 4,0 egzamin F

History of the 1990s 30 4,0 egzamin F

Languages and Language Policies of the U.S. and Canada 30 4,0 egzamin F

Power Games – Politics and Sports in Transatlantic Relations 30 4,0 egzamin F

Science Fiction as Social and Political Allegory 30 4,0 egzamin F

The Globalisation of "Black" American Expressive Culture 30 4,0 egzamin F

The Special Relationship 30 4,0 egzamin F

Things fearful to name - history of sexuality in US 30 4,0 egzamin F

Transatlantic Cinema 30 4,0 egzamin F

Transatlantic Cultural Practice 30 4,0 egzamin F

Transatlantic Influences in Contemporary Music 30 4,0 egzamin F

Elective Course 30 4,0 egzamin F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

The Politics of Law in the U.S. and EU 30 6,0 egzamin O

Polish-American Relations 30 6,0 egzamin O

MA Seminar 15 10,0 zaliczenie na
ocenę O

Elective Courses F

American Youth Culture 30 4,0 egzamin F

Cinema and Migration in Latin America 30 4,0 egzamin F

History of the 1950s 30 4,0 egzamin F

History of the 1960s 30 4,0 egzamin F

History of the 1970s 30 4,0 egzamin F

History of the 1980s 30 4,0 egzamin F

History of the 1990s 30 4,0 egzamin F

Languages and Language Policies of the U.S. and Canada 30 4,0 egzamin F

Power Games – Politics and Sports in Transatlantic Relations 30 4,0 egzamin F

Science Fiction as Social and Political Allegory 30 4,0 egzamin F

The Globalisation of "Black" American Expressive Culture 30 4,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

The Special Relationship 30 4,0 egzamin F

Things fearful to name - history of sexuality in US 30 4,0 egzamin F

Transatlantic Cinema 30 4,0 egzamin F

Transatlantic Cultural Practice 30 4,0 egzamin F

Transatlantic Influences in Contemporary Music 30 4,0 egzamin F

Elective Course 30 4,0 egzamin F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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TransAtlantic Studies 101
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.210.6049c5e07805f.22

Języki wykładowe
Angielski

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

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć będzie wprowadzenie studentów w zagadnienia relacji transatlantyckich. Przyjrzymy się ich
teoretycznym koncepcjom i ich rozwojowi; Omówimy pokrótce genezę relacji między Stanami Zjednoczonymi
i Eurazją od XIX wieku. Celem zajęć będzie przekazanie studentom wiedzy na temat historycznych aspektów tych
relacji wraz z ich odniesieniem do czasów współczesnych.

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 kwestie związane z rozwojem relacji transatlantyckich
od okresu XIX wieku TAS_K2_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 osadzić historyczny zakres relaciji transatlantyckich
we współczesnym kontekście TAS_K2_U04 zaliczenie pisemne

U2 wskazać genezę i rozwój najważniejszych koncepcji
teoretycznych relacji transatlantyckich

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 udziału w szeroko rozumianych projektach
transatlantyckich

TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 15

przygotowanie do zajęć 45

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy stosunków transatlantyckich pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i
państwami Europy i Azji od XIX wieku do czasów współczesnych; Rozwój Stanów
Zjednoczonych jako supermocarstwa i ich relacje z Rosją i państwami Europy
Zachodniej; Podstawowe koncepcje teoretyczne rozwoju stosunków
transatlantyckich; Ideologie i konkurencja o zasoby między państwami
sojuszniczymi i niezaangażowanymi w świecie post-kolonialnym.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Zaliczenie na ocenę na podstawie zaliczenia pisemnego.
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Theory and Practice in Social and Political Studies
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.210.5ca75b5789d98.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

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

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
8.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Studenci osiągną pogłębione zrozumienie teorii społecznej i paradygmatu kulturoznawstwa i będą umieli
umieścić je w szerszym kontekście nauk humanistycznych i społecznych; Będą zdolni do Analizy i interpretacji
podstawowych pojęcia w teorii społecznej, politycznej i kulturowej i stosowania ich do empirycznych przykładów
życia codziennego, kultury popularnej itp.; Rozwiną nawyk niezależnej krytyki, intelektualnej samodzielności
i pewności siebie z perspektywy różnych dyscyplin naukowych; Zapoznają się z głównymi pytaniami,
koncepcjami, teoriami, tradycjami i technikami badań humanistycznych.

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
najważniejszych myślicieli i główne teorie studiów
społecznych i politycznych oraz ich użyteczność dla
interpretowania codziennych doświadczeń
kulturowych

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02,
TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05,
TAS_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wskazać najważniejsze zmiany, zachodzące
w doświadczeniu społecznym i codziennej
rzeczywistości politycznej i społecznej.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U06,
TAS_K2_U07,
TAS_K2_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
inicjowania debat i dyskusji na tematy społeczno-
polityczne w swoich społecznościach lokalnych oraz
podejmowania prób rozwiązania pojawiających się
problemów

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie ekspertyzy 20

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie referatu 15

uczestnictwo w egzaminie 5

przygotowanie do ćwiczeń 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
200

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

  1. Introduction 
  2. Initial case study – Researching Sport, Class, Masculinity and Community:
theory and method
  3. The ‘Culture and Civilisation’ and ‘Culturalist’ approaches
  4. Marxism, Ideology and the Frankfurt School 
  5. Case study # 2 – Society and Subcultures in the UK 
  6. Modernity and Modernism
  7. Postmodernity and Postmodernism
  8. The Body
  9. Myth & Popular Culture
10. ‘The Interpretation of Cultures’
11. Consumption & Lifestyles

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny egzamin pisemny

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, zaliczenie zaliczenie na ocenę na podstawie dyskusji na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs oferuje zaawansowane podstawy wybranych tematów studiów społecznych i politycznych oraz okazję do zbadania
rozwoju nowatorskich debat w tej dziedzinie. Kurs zbada zatem, w jaki sposób wybrane zjawiska społeczne i polityczne
zostały zrozumiane z różnych perspektyw teoretycznych, koncentrując się się na krytycznej analizie tekstów kluczowych
myślicieli i idei związanej z oceną ich przydatności do zrozumienia i interpretacji własnych zainteresowań uczniów oraz
codziennych doświadczeń społecznych i politycznych.
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American Visions of Europe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.210.6049c68362896.22

Języki wykładowe
Angielski

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
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
8.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Pod koniec kursu studenci będą znali gruntowne podstawy historycznego zaangażowania Stanów Zjednoczonych
w sprawy europejskie. Ponadto od studentów oczekuje się ugruntowanej znajomości głównych debat w literaturze
w literaturze przedmiotu. Znajomość ta zostanie sprawdzona na podstawie przygotowania do zajęć, eseju
i egzaminu końcowego.

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
najważniejsze wydarzenia i procesy, które
ukształtowały stosunki między Stanami
Zjednoczonymi a Europą w XX wieku.

TAS_K2_W03 egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować interakcje między polityką, ekonomią
i bezpieczeństwem w kształtowaniu stosunków
transatlantyckich.

TAS_K2_U01 egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 prezentowania swojej wiedzy i punktu widzenia
w publicznych dyskusjach. TAS_K2_K02 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 30

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie eseju 45

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie referatu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
240

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. The Emerging Colossus: American-European Relations Before the First World
War

2. The Associated Power: the United States and the First World War

3. The Building of a New International Order: Woodrow Wilson and the Paris Peace
Conference

4. The Return to Isolationism: American-European Relations During the 1920s

5. The United States and the Challenge of Fascism in Europe

6. The Reluctant Liberator: America and the Second World War in Europe

7. The Collapse of the Grand AllianceAlliance: The United States and the Origins of
the Cold War, 1945-50

8. East-West relations and the ‘German Problem'

9. The United States and European Decolonization

10. The United States and European rivalry in the Middle East

11. Empire by Integration? The US and the European Project

12. The Crisis Years: Kennedy, Johnson, and the Transatlantic Crisis

13. Transatlantic Relations, Détente, and German Ostpolitik

14. From the New Cold War to the end of the Cold War

15. Post-Cold War realities in Europe

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia prezentacja Prezentacja (50%), aktywny udział w zajęciach (50%).

wykład egzamin pisemny, esej esej akademicki (30%), egzamin pisemny (70%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
The course will consider some of the most important events and processes which have shaped the relationship between the
United States and Europe throughout the twentieth century. The framework of the lectures will be broadly chronological,
examining some of the key issues and events as they unfolded. The workshops will be thematic, addressing in more detail
some of the questions related to the lecture topics, and discussing the relevant literature.
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American Youth Culture
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.5ca75b579bce7.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest interdyscyplinarna analiza różnorodnych aspektów historii i kultury młodzieżowej
i studenckiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki na tle szerszych zjawisk i procesów społecznych i politycznych
zachodzących w USA.

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 różnorodne aspekty kultury i historii młodzieży
w Stanach Zjednoczonych.

TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

egzamin pisemny

W2 złożoność i zróżnicowanie kultury młodzieżowej
w Stanach Zjednoczonych.

TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

egzamin pisemny

W3 amerykańską historię, politykę i społeczeństwo
z perspektywy studiów młodzieżowych.

TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować krytycznie różnorodne aspekty
amerykańskiej kultury młodzieżowej w świetle różnych
paradygmatów kulturowych.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U08

egzamin pisemny

U2 samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę w zakresie
amerykańskiej kultury młodzieżowej.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U06,
TAS_K2_U08

egzamin pisemny

U3
analizować w sposób pogłębiony i omawiać w języku
angielskim różne tematy dotyczące amerykańskiej
kultury młodzieżowej.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U06,
TAS_K2_U08

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 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Pierwsza część kursu obejmuje historię młodzieży i młodych dorosłych w Stanach
Zjednoczonych Ameryki od początku XX w. aż po współczesność, ze szczególnym
uwzględnieniem rozwoju systemu szkół średnich, przemian kultury młodzieżowej
w latach 50., 60. i 70. oraz roli młodych ludzi w Ruchu Praw Obywatelskich. Druga
część kursu obejmuje różnorodne zagadnienia współczesne, m.in. rolę religii w
życiu młodzieży amerykańskiej, kulturę seksualności oraz nastoletniego
rodzicielstwa, analizy z zakresu Food and Youth Studies, kulturę i sytuację
młodych ludzi należących do różnorodnych mniejszości.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin pisemny po zakończeniu kursu. Aktywny udział w dyskusjach
podczas zajęć.
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Cinema and Migration in Latin America
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.604b458eac5e0.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

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

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

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
W ramach kursu uczestnicy powinni zdobyć wiedzę o związkach współczesnych kinematografii
latynoamerykańskich i migracji z naciskiem na aktualne procesy migracyjne w regionie Ameryki Łacińskiej oraz
mieć kompetencje w rozpoznawaniu najważniejszych nurtów estetycznych i dostrzeganiu jak narracje filmowe
wpływają na kształtowanie opinii i postaw społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 30 / 108

W1 najważniejsze procesy migracyjne w Ameryce
Łacińskiej i ich reprezentacje w kinematografii.

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W05 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wskazać najważniejsze zjawiska migracyjne w regionie
Ameryki Łacińskiej i estetyki współczesnych
kinematografii latynoamerykańskich.

TAS_K2_U01 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
oceniania wielorakich problemów związanych
ze współczesnymi ruchami migracyjnymi oraz
konsekwencji rozmaitych konstrukcji narracji
filmowych dotyczących tych ruchów.

TAS_K2_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 45

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie do kinematografii latynoamerykańskiej 2. Migracja i kino 3.
Migracyjna historia kina latynoamerykańskiego 4. Przedstawienia granicy w kinie
latynoamerykańskim 5. Reprezentacja migrantów w kinie latynoamerykańskim 6.
Przedstawienia podróży w kinie latynoamerykańskim 7. Migracja jako wolność i
historia sukcesu 8. Strach przed migrantami 9. Nieuregulowana migracja w kinie
latynoamerykańskim 10. Imigracja regionalna w kinie latynoamerykańskim 11.
Migracja miejska w kinie latynoamerykańskim 12. Filmowe refleksje na temat
polityki migracyjnej 13. Diaspora latynoamerykańska w kinie 14. Migranci w filmie
dokumentalnym 15. Quiz

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, metoda
projektów, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Obecność (możliwe dwie nieobecności w semestrze), zdanie egzaminu
pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy
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History of the 1950s
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.5cab06869f726.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem tego kursu jest zdobycie szerszej wiedzy na temat podstawowych aspektów społecznych, kulturowych,
politycznych i ekonomicznych dziesięciolecia lat pięćdziesiątych. Kurs zajmie się także polityką zagraniczną
Stanów Zjednoczonych i jej wpływem na zmieniające się środowisko międzynarodowe lat 50. XX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 najważniejsze trendy społeczne i polityczne w Stanach
Zjednoczonych lat 50. XX wieku TAS_K2_W05 egzamin pisemny



Sylabusy 33 / 108

W2 tło historyczne omawianej dekady TAS_K2_W02 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować historię gospodarczą omawianej dekady TAS_K2_U05 egzamin pisemny

U2 zestawiać historię USA w kontekście szerszych zmian
historycznych na świecie TAS_K2_U01 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dyskutować kwestie związane z dekadą lat 50.
w Stanach Zjednoczonych TAS_K2_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie do egzaminu 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.
Geneza i wpływ zimnej wojny; ekonomia keynesowska; wojna koreańska; główne
trendy społeczne i kulturowe dekady; wyścig kosmiczny; kwestie pracy;
suburbanizacja; prawa obywatelskie

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Obecność na zajęciach oraz zdanie pisemnego egzaminu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe - student powinien uczęszczać na 90% zajęć, pozostałe, w których nie będzie uczestniczył powinien
usprawiedliwić.
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History of the 1960s
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.5cab0686a137d.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem tego kursu jest zdobycie szerszej wiedzy na temat podstawowych aspektów społecznych, kulturowych,
politycznych i ekonomicznych dekady lat sześćdziesiątych. Kurs zajmie się także polityką zagraniczną Stanów
Zjednoczonych i jej wpływem na zmieniające się środowisko międzynarodowe lat sześćdziesiątych.

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 podstawowe trendy społeczne i polityczne w Stanach
Zjednoczonych omawianej dekady

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zdobyć prawidłowy dostęp i zrozumienie szerszej
historii gospodarczej rozważanej dekady

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U08

egzamin pisemny / ustny

U2 zestawiać historię USA w kontekście szerszych zmian
historycznych na świecie

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uczestniczenia w projektach dotyczących historii USA
TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie do egzaminu 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.
John Kennedy i Nowe Pogranicze; polityka wyścigu kosmicznego; prawa
obywatelskie; Lyndon Johnson i Wietnam; wzrost znaczenia New Left;
kontrkultura; muzyka lat 60.; Richard Nixon i „Milcząca Większość”

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny Uczestnictwo w zajęciach i zdanie egzaminu końcowego.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe - student powinien uczęszczać na 90% zajęć, pozostałe, w których nie będzie uczestniczył powinien
usprawiedliwić.
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History of the 1970s
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.5cab0686a2fbf.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem tego kursu jest zdobycie szerszej wiedzy na temat podstawowych aspektów społecznych, kulturowych,
politycznych i ekonomicznych dekady lat 70-tych. Kurs zajmie się także polityką zagraniczną Stanów
Zjednoczonych i jej wpływem na zmieniające się środowisko międzynarodowe lat 70-tych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe trendy społeczne i polityczne w Stanach
Zjednoczonych omawianej dekady

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W05 egzamin pisemny
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W2 tło historyczne omawianej dekady TAS_K2_W03 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
prawidłowo umiejscawiać dzieje USA tego okresu
w kontekście szerszych wydarzeń historycznych
na świecie

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U08

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 udziału w projektach dotyczących zmieniających się
warunków w polityce światowej w latach 70. XX wieku

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie do egzaminu 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. Richard Nixon; détente; Watergate; stagflacja; Ford i Carter; kryzys zaufania;
kryzys w Iranie; druga zimna wojna W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Obecność na zajęciach oraz zaliczenie pisemnego egzaminu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe - student powinien uczęszczać na 90% zajęć, pozostałe, w których nie będzie uczestniczył powinien
usprawiedliwić.
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History of the 1980s
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.5cab0686a4c4f.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem tego kursu jest zdobycie szerszej wiedzy na temat podstawowych aspektów społecznych, kulturowych,
politycznych i ekonomicznych dekady lat 80-tych. Kurs zajmie się także polityką zagraniczną Stanów
Zjednoczonych i jej wpływem na zmieniające się środowisko międzynarodowe lat 80-tych.

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 podstawowe trendy społeczne i polityczne w Stanach
Zjednoczonych omawianej dekady

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04

egzamin pisemny / ustny

W2 tło historyczne omawianej dekady
TAS_K2_W02,
TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 prawidłowo oceniać i rozumieć historię gospodarczą
USA w latach 80. XX wieku

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U08

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uczestniczenia w projektach dotyczących wydarzeń
w USA w latach 80. XX wieku

TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie do egzaminu 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. Rewolucja Reagana; Zimna wojna; Wojna w Afganistanie; ożywienie gospodarcze;
rozwój ery komputerów; era „Yuppie”;1989; koniec zimnej wojny W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny Obecność na zajęciach oraz zaliczenie egzaminu końcowego.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe - student powinien uczęszczać na 90% zajęć, pozostałe, w których nie będzie uczestniczył powinien
usprawiedliwić.
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History of the 1990s
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.6049e4976f81f.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest przybliżenie studentom wydarzeń lat 90. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Wśród
omawianych zagadnień znajdą się takie kwestie jak koniec zimnej wojny, rozwój hip-hopu, muzyki grunge oraz
straconego pokolenia "generacji X", gospodarcze i społeczne konsekwencje "nowej ekonomii" spod znaku
internetu oraz nadzieje i obawy Ameryki przed podróżą w nowe tysiąclecie.

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 zaangażowania militarnego USA poza
granicami państwa i kontynentu

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

egzamin pisemny

W2
funkcjonowanie amerykańskiej demokracji
i społeczeństwa i ich role w stosunkach z innymi
krajami

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 nakreślić dynamikę rozwoju USA w latach 90. XX
wieku

TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U08

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dyskutowania dziejów lat 90. w Stanach
Zjednoczonych

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K04 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie do egzaminu 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.
Koniec zimnej wojny; Administracja Clintona i "nowa ekonomia" lat 90.; Znacznie
grunge'u i hip-hopu; Wzrost znaczenia Chin; Internet i geneza mediów
społecznościowych.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Obecność na zajęciach i zaliczenie egzaminu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Languages and Language Policies of the U.S. and Canada
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.1585083348.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z historią i współczesną specyfiką polityk językowych w USA i Kanadzie

C2 przedstawienie ewolucji jęz. angielskiego do jego kanadyjskich i amerykańskich dialektów

C3 zapoznanie studentów z podobieństwami i różnicami pomiędzy federalnymi i prowincjonalnymi / stanowymi
politykami i prawami językowymi

C4 omówienie roli historycznej oraz obecnej kondycji i społeczno-prawnej pozycji języków rdzennych
i nowopowstałych w USA i Kanadzie

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
historyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania
stojące u podstaw rozwoju polityk i praw językowych
w USA i Kanadzie

TAS_K2_W02 egzamin pisemny / ustny

W2 różnice między kanadyjską a amerykańską polityką
językową

TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04 egzamin pisemny / ustny

W3
specyfikę polityk językowych w USA i Kanadzie,
z uwzględnieniem kluczowych regulacji prawnych
i polityk językowych na poziomie stanów i prowincji

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wskazać podobieństwa i różnice w regulacjach
językowych i ewolucji polityki językowej w Kanadzie
i USA

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

U2
zidentyfikować i zdefiniować problemy dotyczące
ochrony wymierających i zagrożonych języków
rdzennych w Ameryce Północnej

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03

egzamin pisemny / ustny

U3
opisać i wyjaśnić fenomen ewolucji i charakterystykę
amerykańskiej i kanadyjskiej odmiany języka
angielskiego

TAS_K2_U03,
TAS_K2_U06 egzamin pisemny / ustny

U4
wskazać i opisać głowne ideologie i filozofie, które
przyczyniły się do ukształtowania kanadyjskiej
i amerykańskiej polityki językowej

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej analizy procesów politycznych
i społecznych kształtujących językowy krajobraz
Ameryki Północnej

TAS_K2_K05 egzamin pisemny / ustny

K2
krytycznego odbioru i analizy tekstów naukowych
omawiających procesy kształtowania się prawa
językowego i polityki językowej

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K05 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

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
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.      Wprowadzenie

2.      Języki w USA i Kanadzie: przegląd i statystyki

3.      Początki polityki językowej w USA

4.      Ewolucja polityki językowej w Kanadzie

5.      Język angielski - ewolucja 

6.      Język angielski w Ameryce Północnej – zmiany

7.      Kanadyjski vs. amerykański angielski

8.      Federalna polityka językowa w USA

9.      Federalna polityka językowa Kanady / oficjalna dwujęzyczność/ 

10.  Polityki językowe wybranych stanów w USA

11.  Polityki językowe wybranych prowincji i terytoriów w Kanadzie

12.  Języki rdzenne w USA i Kanadzie

13.  Język hiszpański w USA

14.  Język francuski w Kanadzie

15.  Unikalne języki północnoamerykańskie (mieszane dialekty, kreolskie języki)

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny

- zaliczenie na pozytywną ocenę egzaminu końcowego w pisemnej
formie (pytania w większości testowe jedno- lub wielokrotnego
wyboru, prawda / fałsz, jedno lub dwa pytania otwarte esejowe).
Egzamin poprawkowy może mieć formę ustną. - obowiązkowa
obecność na wykładzie (dozwolone dwie nieobecności
niepoświadczone zwolnieniem lekarskim) – przekroczenie pięciu
nieobecności skutkuje wykreśleniem z kursu, jeśli nieobecnosci nie
są wynikiem choroby, poświadczonej zwolnieniem lekarskim. -
rozwiązanie dwóch krótkich quizów e-learningowych sprawdzających
znajomość dwóch tekstów zadanych do lektury Egzamin i zajęcia
moga być prowadzone częściowo lub całkowicie zdalnie, poprzez MS
Teams / Pegaz UJ lub inną platformę do nauki zdalnej, w zależności
od okoliczności i sytuacji zdrowotnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
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Power Games – Politics and Sports in Transatlantic Relations
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.6048d46556f0c.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zbadanie związku pomiędzy polityką i sportem w stosunkach transatlantyckich

C2 zrozumienie dynamicznej interakcje między sportem a polityką krajową i międzynarodową

C3 analiza historycznych i współczesnych studiów przypadków sprężenia zwrotnego pomiędzy sportem a polityką
w USA, Kanadzie i 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 podstawowe pojęcia dotyczące władzy państwowej
i budowania wizerunku państwa (soft power).

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02 projekt, prezentacja

W2 polityczny, społeczny i ekonomiczny wymiar sportu TAS_K2_W02,
TAS_K2_W05 projekt

W3 różnice pomiędzy sportem amatorskim i zawodowym
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie.

TAS_K2_W03,
TAS_K2_W05 projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować rolę, jaką odgrywa sport w stosunkach
międzynarodowych z uwzględnieniem relacji
transatlantyckich.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05

projekt

U2 wskazać specyfikę podejścia do sportu w różnych
państwach obszaru transatlantyckiego.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U05

prezentacja

U3
wykorzystać wiedzę zdobytą w trakcie kursu
do przygotowania studium przypadku związanego
ze sportem i stosunkami transatlantyckimi.

TAS_K2_U04,
TAS_K2_U07,
TAS_K2_U08

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy w projekcie indywidualnym i grupowym
związanym z tematyką kursu.

TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K05

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

konsultacje 10

przygotowanie do zajęć 40

przygotowanie projektu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 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

1. władza i sport oraz ich wymiary - wprowadzenie W1, W2, U1

2. polityczny, ekonomiczny oraz kulturowy wymiar sportu (wykład 2-3) W2, W3, U1, U2
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3. Specyficzne zależności pomiędzy sportem i polityką W2, U2

4. sport, władza i trzy poziomy anzalizy W1, W2, U1, U2, U3

5. Związki między sportem a nacjonalizmem. Studia przypadków. W3, U1, U2, U3, K1

6. Sport w czasach zimnej wojny - ujęcie historyczne (7-10) W3, U1, U3, K1

7. Zderzenie kultur sportowych - studenckie studia przypadków (wykłady 11-14). W2, W3, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt, prezentacja
Zespołowe studium przypadku na wybrany temat z zakresu polityki i
sportu w stosunkach transatlantyckich oraz indywidualna prezentacja
własnego projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-bardzo dobra znajomość języka angielskiego
-obecność na 80% zajęć
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Science Fiction as Social and Political Allegory
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.5ca75b578e0c0.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zrozumienie przez studentów lęków i obaw związanych z nową nauką i technologią -
odzwierciedlonych w książkach i filmach Science Fiction. Głównym założeniem tego kursu jest zdobycie szerszej
wiedzy na temat gatunku Science Fiction w kontekście historii - oraz tego, w jaki sposób gatunek odzwierciedlał
nadzieje i obawy każdego pokolenia, począwszy od XIX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 najważniejsze dzieła z gatunku Science Fiction TAS_K2_W01 egzamin pisemny
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W2 historyczne tło minionego stulecia, odzwierciedlone
w dziełach filmowych i literackich TAS_K2_W02 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować znaczenie nauki i technologii, ukazanej
w popularnej fikcji TAS_K2_U01 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dyskutowania nad znaczeniem gatunku science fiction TAS_K2_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie do egzaminu 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. Frankenstein; Things to Come; The Day the Earth Stood Still; I Robot; Solaris; Star
Trek; 2001 Space Odyssey; Star Wars; Blade Runner; Robocop; Akira W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Zaliczenie pisemnego egzaminu końcowego. Treść egzaminu będzie
opierała się na tematyce poruszanej podczas wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe - student powinien uczęszczać na 90% zajęć, pozostałe, w których nie będzie uczestniczył powinien
usprawiedliwić.
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The Globalisation of "Black" American Expressive Culture
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.6048d4dff0b65.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Studenci będą badać sposoby, w jakie muzyka informowała i odzwierciedlała historię i kulturę Afroamerykanów,
analizować teksty w celu porównania relacji między muzyką a prawami obywatelskimi i innymi momentami
politycznymi w czasie; i być w stanie ocenić stopień, w jakim muzyka nadal odgrywa rolę w długotrwałym ruchu
na rzecz praw obywatelskich.

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 materiał przedmiotu według
kryteriów określonych w stosowanych efektach
podanych poniżej.

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02,
TAS_K2_W05,
TAS_K2_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Studenci rozwijają i doskonalą swoje umiejętności
naukowe zgodnie z tymi, które zostały określone
w stosowanych efektach, jak podano poniżej.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U06,
TAS_K2_U07,
TAS_K2_U08

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotowy do podjęcia swojej roli społecznej
w kontekstach i sposobach wyrażonych
w stosowanych efektach, podanych poniżej.

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K04,
TAS_K2_K05

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

analiza badań i sprawozdań 40

analiza problemu 30

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
115

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.

Wstęp

Blues w kontekście  

Jazz 1: Od Nowego Orleanu do szaleństwa swingu

Jazz 2: Jazz jako sztuka wysoka (w tym Wielki Śpiewnik Amerykański)

Rhythm 'N' Blues & Rock 'N' Roll: Kulturowy "synkretyzm" czy "zawłaszczenie"?

Test śródokresowy

Prawa obywatelskie i soul power w latach 60. 

Lata 70-te: od soulu przez funk do disco

Stagger Lee i 'Biały Murzyn'; kontrkultura i stereotypy rasowe

Ścieżki afrykańskiej diaspory kulturowej: Muzyka jamajska i Bob Marley

Globalizacja "kultury rave" i nowy hedonizm 

Hip Hop: czarna sfera publiczna czy nowa minstrela?

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 egzamin pisemny Egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego pozwalająca na zapoznanie się z materiałami do zajęć oraz aktywnym udziałem wdyskusjach.
Mile widziane zainteresowanie studiami kulturowymi i socjologią kultury.
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The Special Relationship
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.6049e56f92278.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zrozumienie przez studentów natury relacji Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz oceny
różnych perspektyw ich wyjątkowości. Studenci będą zaznajomieni z z literaturą przedmiotu i znajdującymi się
tam debatami odnoszącymi się do wielorakich aspektów "the special relationship". Będą też rozumieć jak
stosunki między obydwoma państwami ewoluowały na przestrzeni dziejów, od początku zimnej wojny do wojny
z terroryzmem.

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

różne metodologie stosowane w naukach
humanistycznych i społecznych oraz sposoby ich
wykorzystania w celu pogłębienia zrozumienia relacji
między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią.
Kurs przyjmie podejście interdyscyplinarne, które
wykorzystuje teorie stosunków międzynarodowych,
jednocześnie analizując historię stosunków
międzynarodowych.

TAS_K2_W01 egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

krytycznie analizować dwustronne relacje między
Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią. Biorąc pod
uwagę wpływ różnych instytucji międzynarodowych,
zmieniających się zainteresowań i zjawisk
społecznych, takich jak globalizacja, studenci uzyskają
głębsze zrozumienie sposobu, w jaki relacja
prawdopodobnie będzie ewoluować w przyszłości.

TAS_K2_U05 egzamin pisemny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ocenić bilateralne stosunki szczególne z różnych
perspektyw krajowych i międzynarodowych, co
pomoże przygotować do działalności zawodowej
w obszarze stosunków międzynarodowych.

TAS_K2_K01 egzamin pisemny, esej

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie eseju 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. Introduction: Interpreting the Special Relationship

2. The beginnings of ‘specialness’: World War II and the Anglo-American Alliance

3. Anglo-American relations, and the beginning of the Cold War in Europe

4. Britain, the US and the Korean War

5. The first Transatlantic Crisis: Suez, 1956, and the Middle East

6. Mac and Jack: The Golden Days of the Special Relationship?

7. From Manhattan to Polaris: Anglo-American nuclear co-operation and non-
cooperation

8. The United States and Britain’s retreat from Empire

9. Britain and the war in Vietnam

10. The Special Relationship, Europe, and de Gaulle’s Challenge

11. Anglo-American relations in the era of Détente

12. The Special Relationship from the New Cold War to the 1990s

13. The United States and the Northern Ireland peace process

14. The Special Relationship and the War on Terror

15. The Special Relationship in the twenty-first century: debating different
perspectives

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, esej

Warunkiem zaliczenia jest zdanie egzaminu pisemnego (70%) oraz
napisanie eseju naukowego (30%). W czasie egzaminu studenci
zostaną poproszeni o odpowiedź na dwa pytanie otwarte. Kryterium
oceny będzie zademonstrowanie posiadanej wiedzy oraz znajomość
literatury przedmiotu. Kryterium oceny eseju stanowić będzie jakość
odpowiedzi na pytanie badawcze, poziom szczegółowości pracy oraz
jej akademicki format.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs jest szczegółową analizą relacji politycznych USA i Wielkiej Brytanii od roku 1939 do czasów współczesnych. Jego celem
będzie zbadanie czy „special relationship” rzeczywiście miały miejsce i czy nadal istnieją między tymi dwoma krajami. Kurs
podejmie próbę identyfikacji fundamentów tych relacji oraz stopnie „szczególnych relacji” w okresie zakreślonym cezurami
niniejszego kursu. Zajęcia rozpoczną się od oceny w jaki sposób państwa współpracowały ze sobą podczas drugiej wojny
światowej. Wielu historyków argumentuje, że był to okres formacyjny, w którym zbudowano podstawy „szczególnych
stosunków”. Przez dwóch dekadach od zakończenia wojny, pokolenie liderów politycznych, wojskowych i dyplomatycznych
po obydwu stronach Atlantyku znało się bardzo dobrze ze względu na wspólne doświadczenia. Stosunki między państwami,
choć bliskie, nie były bynajmniej pozbawione konfliktów. Dotyczyły one takich kwestii jak rozwój brytyjskiego programu
nuklearnego czy kwestie reakcji USA na interwencję Brytyjczyków i Francuzów podczas kryzysu sueskiego (1956). W
późniejszym okresie, Wielka Brytania odmówiła udziału w konflikcie wietnamskim. Rola Wielkiej Brytanii w Europie również
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stanowiła istotną arenę sporów z USA. Nadejście „nowej” zimnej wojny w latach 80. XX wieku ponownie zbliżyło do siebie
oba kraje, ze względu na relacje osobiste Margaret Thatcher i Ronalda Reagana. Po zakończeniu zimnej wojny pojawiły się
oznaki osłabienia „special relationship” Amerykańskie zaangażowanie w proces pokojowy w Irlandii Północnej na początku
lat 90. nie cieszyło się sympatią rządu w Londynie; a amerykańska oferta partnerstwa w przywództwie wystosowana dla
niedawno zjednoczonych Niemiec wydawała się pokazywać, iż Waszyngton postrzegał Berlin jako swojego najważniejszego
sojusznika w Europie. Wydarzenia z 11 września ożywiły relacje, dzięki czemu brytyjski premier Tony Blair udzielił
administracji George’a W. Busha ogromnego wsparcia w wojnie z terroryzmem. W ostatnich latach, liderzy brytyjscy i
amerykańscy próbowali podtrzymać bliskie, choć robocze relacje. David Cameron i Barack Obama blisko współpracowali na
rzecz zwalczania terroryzmu w Północnej Afryce i Dalekim Wschodzie; podobnie Boris Johnson i Donald Trump również
utrzymywali bliskie relacje dyplomatyczne.
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Things fearful to name - history of sexuality in US
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.5ca75b579d60a.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 primary source analysis: through reading and identifying the key points and significance of arguments and ideas
in historical documents

C2 secondary source analysis: through reading and identifying the key points and significance of arguments in books
and articles written by scholars

C3 Critical thinking: through reading and analyzing written sources, formulating arguments supported by evidence,
and organizing information in a clear and logical manner

C4
Analysis and Use of Information: Students will be critical consumers of information, able to engage in systematic
research processes, frame questions, read critically, and apply observational and experimental approaches to
obtain information.
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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 proces wyjaśniania społecznego konstruowania
seksualności

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
umiejętność krytycznego konstruowania i ukazania jak
różne normy społeczne, polityczne i religijne
kształtowały koncepcję seksualności.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U06,
TAS_K2_U07

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
używania naukowych i historycznych dowodów
do oceny jak społeczne konstruowanie seksualności
wpisuje się w szerszy amerykański kontekstu
kulturowy

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K05

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

analiza źródeł historycznych 60

przygotowanie do egzaminu 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. Various pattern of sexual behaviours, depending on Spanish, English or French
colonization origins. W1, U1, K1

2. Between New England (Puritan) or Southern sexual norms W1, U1, K1

3. Victorian morality – sustainers and norm breakers W1, U1, K1

4. Social changes in turn of the century and its consequences W1, U1, K1

5. Toward new Sexuality; LGBTQ+ W1, U1, K1
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6. Wild 1960s and its impact on sexuality W1, U1, K1

7. Tensions in 21st century W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny Egzamin końcowy, pisemny lub ustny (60% oceny końcowej).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Sufficient knowledge of written and spoken English enabling regular participation in the classes
 
Please be informed that during the classes, purely for informative purposes, there will be presented documentary movies or
archival materials which includes some element of nudity (including bare naked breasts, bare naked nipples, male and
females butts as well as penis or pubic hair). Therefore, persons that might be offended by such SHOULD NOT TAKE THIS
COURSE. Enrolling into the class indicates that students are aware of this fact and accept it. 



Sylabusy 63 / 108

Transatlantic Cinema
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.6049e5afa01ba.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z wpływami transatlantyckimi w kinie

C2 pokazanie podobieństwa i różnić między kinematografią amerykańską i europejską

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 najważniejsze amerykańskie i europejskie gatunki
filmowe TAS_K2_W02 egzamin ustny,

zaliczenie ustne
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W2 genezę amerykańskiego i europejskiego przemysłu
filmowego TAS_K2_W02 egzamin ustny,

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać konwekwencje różnic między hollywodzkim
kinem studyjnym a europejskim kinem autorskim TAS_K2_U03 zaliczenie ustne, esej

U2 analizować wpływy kina amerykańskiego w Europie
oraz europejskiego w USA

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U08 zaliczenie ustne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
inicjowania dyskusji na temat wpływów kina
transatlantyckiego w kulturze społeczeństw
amerykańskich i europejskich

TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03

egzamin ustny,
zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie eseju 60

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.
Klasyczne modele kina hollywodzkiego i europejskiego; Wpływy kina studyjnego i
autorskiego; Amerykańscy reżyserzy w Europie; Europejscy reżyserzy w USA; Kino
transatlantyckie a kultura społeczeństw europejskich i amerykańskich;

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny, zaliczenie ustne,
esej

Ocena końcowa składać się będzie z trzech komponentów:
1) aktywnego uczestnictwa w zajęciach (40%), 2)
napisania eseju zaliczeniowego (40%), 3) dyskusji na
temat eseju (20%).
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Transatlantic Cultural Practice
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.6049e5e2166bc.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zajęcia poświęcone będą wpływom transatlantyckim na trendy kulturowe i literackie w Europie Wschodniej
(głównie w Rosji i Europie Środkowo-Wschodniej) od XIX wieku do współczesności

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 transatlantyckie trendy kulturowe i literackie TAS_K2_W02,
TAS_K2_W03 egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować wpływ transatlantycki na trendy kulturowe
i literackie

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 udziału w projektach dotyczących transatlantyckich
relacji kulturowych TAS_K2_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie do egzaminu 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.
Na zajęciach przeanalizowabe zostaną dzieła literackiei ich związek z
podstawowymi koncepcjami natury ludzkiej, rozwojem współczesnej filozofii i
koncepcją psychologii ewolucyjnej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny obecność na zajęciach i zdanie końcowego egzaminu pisemnego
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Transatlantic Influences in Contemporary Music
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.6049e61359002.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1 Przekazanie wiedzy na temat transatlantyckich wpływów w rozwoju muzyki popularnej w kontekście specyfiki
społecznej i kulturowej Stanów Zjednoczonych Ameryki, Europy oraz ich wzajemnych relacji.

G2 Wykształcenie umiejętności krytycznej analizy tekstów kultury popularnej, zwłaszcza muzyki popularnej,
w kontekście relacji transatlantyckich oraz historii muzyki popularnej.

G3 Przybliżenie relacji między muzyką a historią kulturową i społeczną USA i Europy, a także między rozwojem
technologicznym i przemysłem muzycznym.

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 wątki we współczesnej historii muzyki
popularnej w kontekście wybranych zagadnień
społecznych, politycznych, prawnych, historycznych
i ekonomicznych, a zwłaszcza te, które ukształtowały
się na podstawie relacji transatlantyckich między USA
a Europą.

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin

W2
rolę relacji transatlantyckich w rozwoju muzyki
popularnej, zarówno europejskiej ze szczególnym
uwzględnieniem muzyki brytyjskiej, jak
i amerykańskiej.

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

esej, egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dostrzegać znaczenie muzyki popularnej w kontekście
wybranych zagadnień ekonomicznych, politycznych,
społecznych i kulturowych, ze szczególnym
uwzględnieniem relacji transatlantyckich.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05

esej, egzamin

U2
krytycznie analizować teksty kultury w kontekście XX-
wiecznych i współczesnych trendów kulturowych
w USA i Europie oraz dostrzegać relacje między
obydwoma.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05

zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznego odbioru współczesnych tekstów kultury,
rozpoznawania nurtów kultury popularnej, zwłaszcza
muzyki popularnej, wykorzystując tę wiedzę
w świadomej analizie zjawisk kulturowych
o podstawach transatlantyckich.

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K05

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin

K2

wykorzystania wiedzy pozyskanej podczas kursu
do przygotowania autorskich projektów badawczych,
dotyczących analizy kulturowych relacji
transatlantyckich, jak i w pracy zawodowej jako
specjalisty w dziedzinie kultury popularnej.

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K04,
TAS_K2_K05

esej

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie prac pisemnych 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 35

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Zajęcia organizacyjne

2. Początki muzyki popularnej, jej główne trendy i źródła.

3. Rozwój jazzu i bluesa w relacjach transatlantyckich.

4. Brytyjska Inwazja lat 1960.

5. Lata 1960. i 1970. a globalizacja amerykańskiej muzyki popularnej.

6. Punk w relacjach transatlantyckich.

7. Transatlantycki charakter rozwoju muzyki elektronicznej.

8. Translokalność muzyki hip hop.

9. Metal jako platforma wzajemnych inspiracji.

10. Globalność muzyki pop lat 1980. i 1990.

11. Aktualne trendy transatlantyckie w muzyce popularnej.

12. Współczesny przemysł muzyczny i jego specyfika.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne,
esej, egzamin

Do zaliczenia kursu wymagana jest regularna obecność na zajęciach –
obecność jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Każdą
kolejną nieobecność należy odrobić poprzez przesłanie stosownej
pracy, skonsultowanej uprzednio z prowadzącym. Nieobecności
można odrabiać najpóźniej do dnia poprzedzającego datę pierwszego
terminu egzaminu z modułu. Przekroczenie limitu 7 nieobecności
skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu, chyba, że student
przedstawi zwolnienie lekarskie – w takim przypadku student ma
możliwość zaliczenia po przedłożeniu dodatkowej pracy zadanej przez
prowadzącego. Zaliczenie zdobywa się na podstawie recenzji
albumów muzycznych przygotowanych indywidualnie przez studenta;
kolokwiów, sprawdzających znajomość albumów muzycznych oraz
egzaminu z treści zajęć i tekstów obowiązkowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Mile widziana znajomość najważniejszych trendów muzyki popularnej XX i XXI wieku.
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Elective Course
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.6049e63c5a226.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poszerzenie wiedzy w obszarze współczesnych procesów politycznych.

C2 Poszerzenie wiedzy w obszarze współczesnych procesów społeczno-ekonomicznych.

C3 Poszerzenie wiedzy w obszarze współczesnych procesów kulturowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
teorie i koncepcje wielowymiarowych (politycznych,
społeczno-ekonomicznych, kulturowych) zmian
społecznych

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
aktywnie uczestniczyć w debatach dotyczących
przekształceń współczesności, uwzględniając rolę
mediów, jednostek oraz instytucji.

TAS_K2_U03,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U07

egzamin ustny

U2

formułować i testować hipotezy badawcze dotyczące
kluczowych zjawisk współczesności, np:
sprawiedliwość społeczna, dobrobyt, nierówności,
zróżnicowanie kulturowe, autonomia, suwerenność,
bezpieczeństwo, digitalizacja

TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podejmowania interakcji międzykulturowych
w różnorodnych środowiskach (biznesowego,
akademickiego, społecznego, międzykulturowego)

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K04

egzamin ustny

K2 realizacji projektów w złożonym, zmiennym,
międzynarodowym środowisku.

TAS_K2_K03,
TAS_K2_K04,
TAS_K2_K05

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 40

przygotowanie eseju 48

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 2

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.

Diagnoza świata - kluczowe procesy, główni aktorzy; Wizje porządku
ekonomicznego; Mechanizmy zmiany społecznej; Normy i oczekiwania kulturowe;
Dyplomacja transnarodowa - tradycyjny i nowi aktorzy; Międzykulturowa
komunikacja w biznesie; Rola jednostki w zglobalizowanych społeczeństwach;
Cyfryzacja społeczeństwa; Czwarta rewolucja przemysłowa; Jednostki i
społeczeństwa w czasach nierówności.

W1, U1, U2, K1, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny

Ocena końcowa składać się będzie z trzech komponentów: 1) aktywnego
uczestnictwa w zajęciach (40%), 2) napisania eseju zaliczeniowego (40%),
3) dyskusji na temat eseju (20%). Uczestnictwo w zajęciach oznacza
przygotowanie do zajęć poprzez czytanie tekstów, przygotowanie do
dyskutowania o nich podczas zajęć, aktywny udział w dyskusji, polegający
na zadawaniu pytań i podejmowaniu krytycznych analiz i debat na temat
przeczytanych tekstów i treści podejmowanych podczas zajęć.



Sylabusy 73 / 108

Research Methods in Social Studies
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.220.5ca75b57a5020.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne, Nauki o polityce i administracji

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

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1
Celem kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności dyskusji na temat różnorodnych metod i podejść badawczych
w prowadzeniu badań naukowych oraz przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych. Po
ukończeniu kursu Uczestnicy/Uczestniczki potrafią wykorzystać poznane metody oraz paradygmaty w analizie
wybranych zjawisk społecznych i politycznych oraz przedstawić wyniki swoich badań w ustrukturyzowanej formie.

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/ka zna i rozumie najważniejsze pojęcia
z zakresu metodologii nauk społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem metod i paradygmatów
stosowanych w badaniach polityki i relacji
międzynarodowych

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2
student/ka zna i rozumie znaczenie różnorodnych
podejść badawczych w prowadzeniu badań
społecznych i politologicznych.

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt

W3
student/ka zna główne narzędzia służące
do wyszukiwania informacji naukowej i jej krytycznej
oceny.

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student/ka potrafi wykorzystać poznane metody
i paradygmaty badawcze do analizy konkretnych
zjawisk dotyczących euroatlantyckich relacji
politycznych i społecznych.

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2
student/ka potrafi samodzielnie wyszukiwać
i krytycznie oceniać informacje naukowe i inne źródła
wiedzy.

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04

projekt

U3 student/ka potrafi przedstawiać w ustrukturyzowanej
formie wyniki swoich badań.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U07

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student/ka jest gotowy/a do prezentowania wiedzy
podczas dyskusji dydaktycznej oraz przygotowywania
wystąpień publicznych i projektów naukowych
samodzielnie lub w zespole.

TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03 projekt

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 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.

Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych; Poszukiwanie i krytyczna ocena
informacji / korzystanie ze źródeł wiedzy; Etapy procesu badawczego /
Formułowanie
tematu, konceptualizacja, operacjonalizacja; Teorie i paradygmaty w badaniach
naukowych; Logika języka naukowego; Analiza treści; Eksperyment w badaniach
społecznych i kulturoznawczych; Etyka w badaniach; Wywiad / Ankieta;
Dyscyplina
politologiczna; Etniczność, rasa, wielokulturowość jako kategorie badawcze
w naukach o kulturze; Dyskurs o przemianach kulturowych.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę,
projekt

Kolokwium w formie pisemnej obejmuje materiał omówiony podczas
zajęć. Kolokwium złożone jest z pytań otwartych, pół-otwartych oraz
krótkich zadań. Prezentacja zespołowa projektów badawczych
wybranych przez Uczestników/Uczestniczki kursu. Prezentacje
oceniane są wg następujących kryteriów: poprawność
metodologiczna i rodzaj wykorzystanych źródeł, struktura, logika i
forma prezentacji, wkład pracy i staranność edycyjna. Obecność
obowiązkowa. Aktywny udział w dyskusji na podstawie
przeczytanych tekstów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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World Order After Pax Americana
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.220.6049c741e9d84.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
8.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest dyskusja i analiza najważniejszych problemów współczesnego świata. Studenci zdobędą wiedzą,
pozwalającą na ocenę przyczyn i przebiegu wybranych case studies. Będą zdolni do oceny wydarzeń
o charakterze historycznym, politycznym, ekonomicznym i społecznym, formułując wiedzę na temat możliwych
scenariuszy wydarzeń w niedalekiej przyszłości.

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 problemy społeczno-polityczne, charakterystyczne dla
współczesnego świata

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2 genezę i historię podstawowych struktu
gospodarczych współczesnego świata

TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 określić genezę i historię współczesnego ładu
światowego i gospodarczego

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2
konfrontować powiązania kwestii gospodarczych
z najważniejszymi wydarzeniami politycznymi
współczesnego świata

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3 formułować i prognozować krótko- i długoterminowe
scenariusze dla dyskutowanych studiów przypadku

TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
inicjowania debat i dyskusji na tematy problemów
politycznych i gospodarczych współczesnego świata
w swoim środowisku

TAS_K2_K04 egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 30

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
240

ECTS
8.0

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.

Zajęcia skupiać się będą na rozwoju współczesnych państwa w obliczu trendów
politycznych, społecznych i gospodarczych, które odcisnęły wysokie piętno na
polityce międzynarodowej, takich jak Rozkwit przemysłu naftowego; USA i świat
od lat 90. XX wieku; Rozkwit i upadek Związku Radzieckiego; Współczesna Rosja;
Wielkie imperia w Zatoce Perskiej; Współczesny Bliski Wschód; Znaczenie wzrostu
potęgi Chin; Interwencje humanitarne; Współczesna gospodarka i jej
automatyzacja.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie Zaliczenie będzie opierać się na tematyce poruszanej podczas zajęć.

wykład egzamin pisemny Obecność i zdanie końcowego egzaminu pisemnego.
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European Identity
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.220.6049c7798b304.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

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

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zrozumienie różnorodności tożsamości europejskiej. Wychodząc od historycznych korzeni jej
złożoności i różnic zajęcia skupiać się będą na analizie rozwoju idei Europy i sposobów jej rozumienia. Omawiając
wybrane studia przypadków historycznych i współczesnych projektów europejskiej tożsamości kurs wskazywać
będzie narzędzia analizy głęboko zakorzenionych w historii uwarunkowań współczesnej polityki Unii Europejskiej
i poszczególnych państw 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
Korzenie i drogi rozwoju procesów formowania się
tożsamości narodowych w Europie oraz znaczenie tych
procesów dla politycznego ładu współczesnej Europy.

TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04 zaliczenie na ocenę

W2 Główne koncepcje i dyskusje teoretyczne odnoszące
się do idei tożsamości europejskiej.

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02,
TAS_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Opisać i wyjaśnić wpływ różnorodnych doświadczeń
historycznych poszczególnych regionów Europy
na bieżące uwarunkowania polityczne.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U2
Omówić i przedyskutować związki między różnymi
formami tożsamości zbiorowych w Europei
(europejskiej, narodowej, etnicznej, religijnej,
regionalnej, lokalnej, etc.)

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Refleksyjnie zrozumieć własne stanowisko i jego
uwarunkowania względem tożsamości europejskiej. TAS_K2_K04 zaliczenie na ocenę

K2 Użyć własnej wiedzy i doświadczenia dla rozwoju
międzykulturowego dialogu i porozumienia,

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 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. Zajęcia wprowadzające: cele kursu, plan i tematyka zajęć, metody pracy, warunki
zaliczenia, literatura. W1, W2, U1, U2, K1, K2

2. Blok tematów: historyczne korzenie europejskiej tożsamości i jej różnorodności W1, U1, K1, K2

3. Blok tematów: idea Europy i jej różne rozumienia. W2, U2, K1, K2

4. Podsumowanie W1, W2, U1, U2, K1, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia: - aktywny udział w zajęciach (możliwie dwie
nieusprawiedliwione nieobecności) - krótkie streszczenia zadanej
literatury na poszczególne zajęcia (reading responses) - prezentacja
zaliczeniowa podczas ostatnich zajęć, związana z tematyką kursu Ocena
końca stanowić będzie wypadkową ocena streszczeń tekstów, prezentacji
końcowej oraz aktywności podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie dotyczy
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MA Seminar
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.220.5ca75b57a821a.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

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

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy na temat procesu przygotowania pracy
naukowej oraz zrozumienie na czym polega prowadzenie badań na poziomie magisterskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 metodologiczne podstawy konstruowania pracy
magisterskiej

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W05,
TAS_K2_W06

prezentacja
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozwijać indywidualny proces badawczy oraz
analizować i przedstawiać pisemnie materiały
związane z tematem pracy

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U06,
TAS_K2_U07,
TAS_K2_U08

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
udzielania konstruktywnej krytyki na temat prac
innych oraz odbierania krytyki swoich działań
naukowych

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K04,
TAS_K2_K05

prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

seminarium 15

konsultacje 75

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Dyskusja nad tematami prac; Struktura pracy i strategie jej przygotowania;
Metody, perspektywy teoretyczne, stawianie hipotez i przegląd literatury. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium prezentacja Udział w zajęciach, przygotowanie projektu semestralnego, dotyczącego
proponowanego tematu pracy i jego prezentacja
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Świadomość podstaw konstrukcji i celu pracy.
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Transatlantic Security
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.240.6049c828ccbea.22

Języki wykładowe
Angielski

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
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
wprowadzenie studentów w studium współczesnego środowiska bezpieczeństwa, koncentrując się
na strategicznych relacjach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i państwami europejskimi zrzeszonymi
w Unii Europejskiej lub Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

C2 dostarczenie studentom podstawowych narzędzi do analizy i zrozumienia obecnej sytuacji bezpieczeństwa,
strategicznych zagrożeń i wyzwań, przed którymi stoją partnerzy euroatlantyccy.

C3 Analiza najpoważniejszych zagrożenia dla bezpieczeństwa transatlantyckiego

C4 Analiza podstawowych interesów i wartości partnerów euroatlantyckich oraz wniosków płynących
z transatlantyckich stosunków strategicznych

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe terminy z zakresu bezpieczeństwa
międzynarodowego, tym euroatlantyckiego TAS_K2_W02 projekt, prezentacja

W2 specyfikę relacji euroatlantyckich w historycznym
i współczesnym jej wymiarze

TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04 projekt, prezentacja

W3 rolę NATO w systemie bezpieczeństwa
transatlantyckiego

TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05 projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować główne zagrożenia dla bezpieczeństwa
euroatlantyckiego

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03

projekt

U2
przygotować ustną i pisemną wypowiedź na tematy
dotyczące współczesnego bezpieczeństwa
euroatlantyckiego

TAS_K2_U04,
TAS_K2_U08 projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
tworzenia pisemnych projektów z zakresu
bezpieczeństwa transatlantyckiego indywidualnie jak
i w ramach zespołów badawczych

TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K04

projekt

K2 przygotowania prezentacji eksperckiej na wybrany
temat z zakresu bezpieczeństwa transatlantyckiego

TAS_K2_K04,
TAS_K2_K05 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

konsultacje 10

analiza i przygotowanie danych 20

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
165

ECTS
6.0

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.  Wprowadzenie do studiów strategicznych i nad bezpieczeństwem W1, U1, K1

2. Bezpieczeństwo transatlantyckie - podstawowe pojęcia W1, U2

3. Ewolucja bezpieczeństwa transatlantyckiego - ujęcie historyczne (wykłady 3-8) W2, W3, U1

4. Ewolucja bezpieczeństwa transatlantyckiego - aspekty współczesne (wykłady
9-12) W2, W3, U1, K2

5. Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa transatlantyckiego - scenariusze dla
NATO (wykłady 13-15) W3, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład projekt, prezentacja raport ekspercki (60%) i prezentacja scenariusza (40%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Social Change in the Age of Globalization
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.240.5ca75b57ba3b8.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

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

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
8.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Kurs przedstawi szeroko pojętą polityczną i socjologiczną analizę wybranych aspektów zmian społecznych
w społeczeństwach zachodnich. Społeczeństwa te są traktowane jako postindustrialne i wielowymiarowe
podmioty w procesie globalizacji, przechodzące obecnie bezprecedensowe przemiany w wyniku malejących
obiektywnych różnic i przyspieszających zmian technologicznych, demograficznych i kulturowych.

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 Analizować rozmaite aspekty zmiany społecznej
w warunkach globalizacji.

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05,
TAS_K2_W06

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zrozumieć szereg bardzo aktualnych „żywych” zmian
w doświadczeniu społecznym i codziennej
rzeczywistości społecznej.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U06,
TAS_K2_U07,
TAS_K2_U08

zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
zastosowania w swoim życiu osobistym i zawodowym
wiedzy na temat różnorakich problemów społecznych,
które będą treścią niniejszego kursu.

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K04,
TAS_K2_K05

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 30

wykład 30

analiza problemu 60

analiza i przygotowanie danych 80

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
200

ECTS
8.0

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.

Globalization   

Globalism

Risk, Reflexivity, Therapy Culture and the ‘Madness of Crowds’ 

 Demographic Globalization: mobility (migration), diasporisation, super-diversity 

 The ‘Return’ of Religion 

MIDTERM (two essays (800-1000 words each)

Technology and Globalization # 1: towards the ‘total surveillance’ society?

 Global Cities: London Case Study

 The Globalization of English

 The ‘Culture Wars’ and Education the 21st Century

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne, prezentacja Prezentacja oraz zaliczenie egzaminu cząstkowego.

wykład esej Napisanie eseju o charakterze naukowym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
BA, BSc, zaawansowany angielski
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Transatlantic Literature
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.240.6049c7efdbd9a.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

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 Omówienie problematyki i głównych toposów obecnych w literaturze europejskiej i amerykańskiej na przestrzeni
dziejów.

C2 Przestawienie kontekstów społecznych, kulturowych (w tym odnoszących się do problematyki nauk o religii) które
ukształtowały sylwetkę twórczą pisarzy europejskich i amerykańskich na przestrzeni dziejów.

C3 Pogłębienie wiedzy studenta w zakresie nauk literaturoznawczych i kulturoznawczych analizowanych w
kontekście komparatystycznym.

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
znaczenie nauk literaturoznawczych
i kulturoznawczych analizowane w kontekście relacji
tranatlantyckich.

TAS_K2_W02 zaliczenie

W2 terminologię literaturoznawczą i kulturoznawczą
prezentowaną w kontekście relacji transatlantyckich.

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W04 zaliczenie

W3
najważniejsze toposy prezentowane w literaturze
europejskiej i amerykańskiej i omawiane w trakcie
trwania kursu w ujęciu komparatystycznym.

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W03 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

analizaować w ujęciu komparatystycznym zjawiska
społeczne i kulturowe prezentowane w literaturze
europejskiej i amerykańskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki odnoszącej się
do społecznej i kulturowej korelacji w stosunkach
transatlantyckich.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U08

zaliczenie

U2
przeprowadzić krytyczną analizę głównych trendów,
motywów i gatunków występujących w literaturze
transatlantyckiej.

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U08 zaliczenie

U3

wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu
przeprowadzenia pogłębionej analizy tekstów
literackich eurpejskich i amerykańskich pisarzy, które
odnoszą sie do wybranych aspektów kulturowej
wymiany transatlantyckiej.

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U08

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podjęcia dyskusji na temat istoty i znaczenia
transkulturowych wartości i ról zarówno w przestrzeni
życia społecznego jak i prywatnego.

TAS_K2_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 25

przygotowanie do testu zaliczeniowego 35

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Problematyka transatlantycka w wieloetnicznej literaturze
północnoamerykańskiej. Europejczycy w Ameryce Północnej. Problematyka
transatlantyckiej wymiany kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem sposobu, w
jaki została ona zaprezentowana w twórczości pisarzy pochodzących z Europy
środkowo-wschodniej.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie

Test pisemny z pytaniami otwartymi i pytaniami wymagającymi wybrania
poprawnej odpowiedzi, sprawdzający stopień opanowania wiedzy
zaprezentowanej podczas wykładów oraz w trakcie dyskusji
seminaryjnych. Przygotowanie krótkiej prezentacji multimedialnej na
temat wybranej lektury / zagadnienia, wpisujących się w przestrzeń
literatury transatlantyckiej. Student dostaje zaliczenie z przedmiotu, jeśli
otrzyma zarówno z testu jaki i z prezentacji min. 60% maksymalnej liczby
punktów.
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Religion and Identity in Poland
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.240.1559716762.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne, 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 Kurs ma na celu omówienie złożonych problemów tożsamości religijnej w Polsce z częstym wykorzystywaniem
bieżących wiadomości jako materiału do analizy.

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

Od studentów oczekuje się pogłębienia wiedzy
i zrozumienia roli religii w polskiej tożsamości,
społeczeństwie i polityce. Będziemy badać, w jaki
sposób religia i instytucje religijne współdziałają
z innymi dziedzinami współczesnego życia w Polsce (w
tym z edukacją, zdrowiem i prawami człowieka) i jak
polityka w tych zakresach wpływa z kolei na stosunki
zagraniczne Polski.

TAS_K2_W05 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Od studentów oczekuje się przeanalizowania
i zrozumienia, w jaki sposób religia wpływa na normy
zachowań społecznych i kulturowych w życiu
publicznym społeczeństw zachodnich oraz w jaki
sposób stała się polem bitwy o kwestionowane
„europejskie wartości”.

TAS_K2_U01 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Studenci są zachęcani do przeanalizowania własnego
stanowiska wobec religijnego aspektu otaczającego
ich społeczeństwa polskiego. Oczekuje się, że lepsze
zrozumienie tych zagadnień zwiększy zarówno lokalny
wgląd studentów w charakter Polski, jak i ich rozszerzy
ich międzynarodową perspektywę na problemy
globalne.

TAS_K2_K01 zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie eseju 50

przygotowanie referatu 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
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1.

Celem tego kursu jest zapoznanie studentów zagranicznych z religią w Polsce, w
tym z różnymi grupami religijnymi, wierzeniami i praktykami, a także z bieżącymi
wydarzeniami, które pojawiają się w dzisiejszych wiadomościach. W tym szerokim
kontekście kilka kluczowych kwestii zostanie szczegółowo przeanalizowanych.
Najbardziej fundamentalną z nich jest związek religii w ogóle, a katolicyzmu w
szczególności, z polską tożsamością narodową. Zaczniemy od krótkiego przeglądu
historii religii aż do pierwszej wojny światowej. Następnie zajmiemy się blokami
dotyczącymi okresu międzywojennego, roli religii w II wojnie światowej i
Holokauście oraz doświadczenia religii w czasach komunizmu po drugiej wojnie
światowej. Będziemy śledzić zmiany, jakich religia doświadczyła po upadku
komunizmu. Przyjrzymy się wyzwaniom dla status quo w postaci sekularyzacji i
ateizmu. Pod koniec kursu skupimy się na trzech ważnych „panikach moralnych”,
które ukształtowały ostatni dyskurs: nowe ruchy religijne, gender i migracja.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, esej, prezentacja Ocena udziału w dyskusji, pozytywny wynik pracy
semestralnej, pozytywny wynik egzaminu ustnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ten kurs nie wymaga wcześniejszego studiowania religii ani nie wymaga umiejętności językowych innych niż angielski. To
seminarium przeznaczone dla studentów studiów magisterskich TAS. Seminarium zakłada, że student ma umiejętności w
zakresie języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym (dotyczy to zwłaszcza literatura i pracy semestralnej).
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MA Seminar
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.240.5ca75b57a821a.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

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

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student pracuje nad konstrukcją pracy dyplomowej, rozwijąc kompetencje naukowe na zajęciach oraz w ścisłej
współpracy z promotorem (dwa spotkania 1-1).

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 metodologiczne podstawy konstruowania pracy
magisterskiej

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02,
TAS_K2_W05,
TAS_K2_W06

wyniki badań

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozwijać indywidualny proces badawczy oraz
analizować i przedstawiać pisemnie materiały
związane z tematem pracy

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U06,
TAS_K2_U07,
TAS_K2_U08

wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
udzielania konstruktywnej krytyki na temat prac
innych oraz odbierania krytyki swoich działań
naukowych

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K04,
TAS_K2_K05

wyniki badań

Bilans punktów ECTS

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

seminarium 30

analiza badań i sprawozdań 30

analiza problemu 40

konsultacje 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.

Warsztaty: łączenie hipotez i perspektyw metodologicznych; Hipotezy,
perspektywy metodologiczne i struktura pracy (mini prezentacje); Możliwości
prowadzenia badań; Style cytowań; Krytyka źródeł i argumentacja dyskursywna;
Krytyczne spojrzenie na źródła i budowanie bibliografii; Prezentacje studenckie;
Konsultacje indywidualne

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium wyniki badań oddanie przez studenta pracy magisterskiej, gotowej do jej obrony

Wymagania wstępne i dodatkowe
Jasna koncepcja celu i struktury pracy uzyskanej w poprzednim semestrze. Jasne potencjalne pomysły na temat pracy
magisterskiej.
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The Politics of Law in the U.S. and EU
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.280.6049c93d2c571.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przekazanie studentom wiedzy, dzięki której zrozumieją współczesne procesy polityzacji prawa oraz rolę prawa
w systemach politycznych

C2 przedstawienie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat nachodzenia na siebie prawa i polityki w instytucjach
rządowych USA i UE

C3 porównanie najważniejszych instytucji prawnych i politycznych występujących w systemach rządowych USA i UE

C4 zrozumienie wyzwań związanych z procesami judykalizacji polityki oraz konstytucjonalizacji prawa

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 teoretyczne podstawy procesów politycznych
i prawnych w USA i UE

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02 egzamin pisemny

W2 studia przypadków dotyczące nachodzenia na siebie
prawa i polityki w instytucjach rządowych USA i UE

TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05 egzamin pisemny

W3 pozytywne i negatywne konsekwencje polityki prawa
w USA i UE

TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować kazusy i dokumenty prawne odnoszące się
do instytucji dotkniętych nachodzeniem na siebie
prawa i polityki

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02 projekt, esej

U2 definiować i oceniać konsekwencje procesów
judykalizacji polityki i konstytucjonalizacji prawa

TAS_K2_U03,
TAS_K2_U05 projekt, esej

U3
przedstawiać własne argumenty dotyczące
pozytywnych i negatywnych aspektów funkcjonowania
instytucji rządowych w USA i UE

TAS_K2_U07 projekt, esej

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 45

Przygotowywanie projektów 30

przygotowanie eseju 45

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zajęcia wprowadzające - teoria. Historia prawa i polityki. Tworzenie prawa.
Sędziowie i polityka. Konstytucjonalizm. Lobbing. Upolityczniona sprawiedliwość.
Proces wyborczy. 

W1, W2, W3, U1, U2, U3
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
projekt, esej

Projekt grupowy odnosi się do treści zajęć, ale może wychodzić poza
problematykę bezpośrednio prezentowaną na zajęciach. Dwójka
studentów powinna przygotować prezentację dotyczącą nachodzenia
na siebie prawa i polityki w instytucji rządowej USA lub/I UE.
Prezentacja powinna mieć formę debaty ukazując pozytywne i
negatywne konsekwencje konfliktu prawa i polityki. Debata nie
powinna być dłuższa niż 20 minut i powinna być zaprezentowana w II
części kursu. Esej powinien dotyczyć problematyki nachodzenia na
siebie prawa i polityki, ale temat wybiera student, a prowadzący
zajęcia go akceptuje. Esej ma mieć charakter tekstu naukowego
(struktura, przypisy, bibliografia), powinien być nie krótszy niż 2500
słów, a czas na jego nadesłanie to koniec semestru (ostatnie zajęcia).
Pisemny egzamin składa się z 5 pytań półotwartych w formie eseju I
obejmuje problematykę zajęć. Ostateczna ocena jest kombinacją
wyników uzyskanych za trzy elementy zaliczenia - projekt/debata
(20%), esej (30%) i egzamin pisemny (50%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Celem kursu jest zaprezentowanie najważniejszych pojęć, koncepcji, ideai, definicji i procesów dotyczących prawa i polityki,
ze szczególnym uwzględnieniem systemów politycznych USA i Unii Europejskiej. Oprócz podstaw teoretycznych, celem kursu
jest podjęcie dyskusji i przedstawienie licznych przydkładów przypadków nachodzenia na siebie prawa i polityki w
instytucjach rządowych USA i UE. Kurs dokonuje analizy studium przypadków oraz analizy komparatystycznej w celu
zaprezentowania procesów występujących w XXI wieku: instrumentalnego traktowania prawa, judykalizacji polityki,
upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości i konstytucjonalizacji polityki. 
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Polish-American Relations
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.280.6049c95f6495d.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 analiza porównawcza polityki zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych

C2 analiza relacji polsko-amerykańskich w perspektywie historycznej i współczesnej

C3 przybliżenie teoretycznych podstaw formułowania polityki zagranicznej i ich praktycznych efektów

C4 studia przypadków najważniejszych problemów we współczesnych stosunkach polsko-amerykańskich

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 podstawowe mechanizmy polityki zagranicznej państw TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02 egzamin pisemny

W2 polityczne i prawne filary stosunków polsko-
amerykańskich

TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04

egzamin pisemny,
projekt

W3 historyczne uwarunkowania stosunków polsko-
amerykańskich

TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 naukowo spojrzeć na kwestie polityki zagranicznej,
zarówno z perspektywy polskiej jak i amerykańskiej.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03

projekt

U2 analizować na podstawie materiałów naukowych
wybrane problemy stosunków polsko-amerykańskich

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05

egzamin pisemny,
projekt

U3 przygotować notatkę informacyjną na zadany temat
w obszarze relacji Polska-USA

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U07,
TAS_K2_U08

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej analizy pisemnej wybranych aspektów
stosunków polsko-amerykańskich

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K05

projekt

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

analiza źródeł historycznych 10

konsultacje 10

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do zajęć 40

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
155

ECTS
6.0

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. Stereotypy w stosunkach polsko-amerykańkich W3, U2, K1

2. Decydenci w polityce zagranicznej Polski i USA W1, W2, U1, U2, K1

3. Mechanizmy i instrumenty polityki zagranicznej - perspektywy Polski i USA W1, W2, W3, U2, U3

4. Historia stounków polsko-amerykańskich W3, U1, U2

5. Demokraci i Republikanie - perspektywa polskich partii politycznych W2, W3, U1, U3, K1

6. Najważniejsze problemy we współczesnych stosunkach polsko-amerykańskich W3, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, projekt projekt z prezentacją na wybrany temat stosunków polsko-
amerykańskich (50%); egzamin (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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MA Seminar
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.280.5ca75b57a821a.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

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

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15

Liczba
punktów ECTS
10.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Podstawowym celem jest dalsze poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów oraz nadzorowanie przygotowania /
ukończenia szkiców rozdziałów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
metodologiczne podstawy konstruowania pracy
magisterskiej i dynamikę pracy nad projektem
naukowym

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W05,
TAS_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozwijać indywidualny proces badawczy oraz
analizować i przedstawiać pisemnie materiały
związane z tematem pracy

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U06,
TAS_K2_U07,
TAS_K2_U08

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
udzielania konstruktywnej krytyki na temat prac
innych oraz odbierania krytyki swoich działań
naukowych

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K04,
TAS_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K2 podejmowania własnych projektów naukowych

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K04,
TAS_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

seminarium 15

analiza i przygotowanie danych 70

konsultacje 70

poprawa projektu 70

przygotowanie referatu 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
265

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Cotygodniowe konsultacje 1-1 z przełożonym; monitorowanie prac rozwojowych
nad pracą dyplomową i rozwiązywanie pojawiających się problemów. W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

seminarium, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę Student poczynił wystarczające postępy w kierunku szkicu pracy
magisterskiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Knowledge is carried over from previous semesters and developed further.


