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Nazwa wydziału:
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Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o polityce i administracji 52%
Językoznawstwo

15%

Nauki o kulturze i religii

15%

Nauki socjologiczne

13%

Literaturoznawstwo

2%

Historia

2%

Nauki prawne

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia latynoamerykanistyczne nie są prowadzone przez żadną z jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otwarcie nowego
kierunku odpowiada postulatom zgłaszanym przez studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i zainteresowań
związanych z obszarem Ameryki Łacińskiej.
W programie położono nacisk na podejście interdyscyplinarne, łącząc obszar nauk społecznych (z wiodącą dysycpliną nauki
o polityce i administracji) i humanistycznych oraz kształcenie językowe (intensywana nauka języka hiszpańskiego oraz
lektorat języka angielskiego). Dzięki temu, student uzyskuje kompleksową wiedzę i potraﬁ analizować procesy i zjawiska
społeczne z różnych perspektyw. Student poznaje m.in. zagadnienia związane z dziejami Ameryki Łacińskiej, formowaniem
się zróżnicowanych etnicznie i religijnie społeczeństw, systemami politycznymi państw latynaomerykańskich czy procesami
demokratyzacji. Poprzez możliwość uczestnictwa w zajęciach fakultatywnych poświęconych szeroko rozumianej
problematyce amerykanistycznej, wykraczającej poza tematykę stricte latynoamerykańską, absolwent jest lepiej
przygotowany do podjęcia wyzwań zawodowych i działania w warunkach płynnej i szybko zmieniającej się rzeczywistości. Ze
względu na specjalistyczny obszar badań (Ameryka Łacińska i Karaiby), intensywne nauczanie języka hiszpańskiego od
pierwszego roku studiów, przygotowanie do krytycznej analizy i rozwiązywania konkretnych problemów związanych z
regionem, a także szerokie odniesienie do różnorodnych kwestii politycznych, kulturowych i społecznych, oferta dydaktyczna
na studiach na kierunku latynoamerykanistyka znacząco odbiega od innych programów studiów, w szczegolności
regionalnych, oferowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim.
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Koncepcja kształcenia
Kształcenie na kierunku latynoamerykanistyka ma na celu przekazywanie wiedzy w zakresie objętym programem studiów,
rozwijanie umiejętności rozumienia, analizowania i interpretowania zjawisk i procesów zachodzących w państwach
latynoamerykańskich oraz komunikowania rezultatów swoich analiz z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury pojęciowej,
a także rozbudzanie u studentów potrzeby ciagłego rozwoju intelektualnego. Zgodnie z kierunkiem rozwoju studiów
latynoamerykanistycznych, koncepcja kształcenia opiera się na przekonaniu o konieczności łączenia w programie studiów
wymiaru politycznego, społecznego, kulturowego i językowego. Interdyscyplinarne podejście, wykorzystywanie w dydaktyce
metod aktywizujących oraz nauczania problemowego i troska o jak najwyższą jakość dydaktyki (m.in. przez powiązanie treści
przedmiotów fakultatywnych z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce), zachęcanie studentów do zaangażowania
w różne formy aktywności na uczelni (np. działalność kół naukowych, udział w regularnie organizowanych seminariach
latynoamerykanistycznych), wspieranie rozwoju naukowego studentów i realizowanych przez nich badań dzięki konkursowi
na mini-granty studenckie, promowanie zaangażowania i działania na rzecz środowiska lokalnego poprzez wprowadzenie
zajęć warsztatowych „Projekt społeczny” w ramach kursów fakultatywnych, a także wspieranie mobilności studenckiej
(programy wymiany międzynarodowej, w szczególności program wymiany bilateralnej oraz Erasmus+) jest spójne z misją i
strategicznymi celami Uczelni określonymi w "Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2014-2020".
Stworzenie nowego kierunku dzięki wykorzystaniu naukowego potencjału jednostki, będącej liderem w polskich badaniach
latynoamerykanistycznych jest zbieżna z celami stawianymi sobie przez Uniwersytet, w tym w szczególności związanymi z
podnoszeniem atrakcyjności oferty dydaktycznej, transferem wiedzy oraz umożliwianiem realizacji aspiracji. Skutecznej
realizacji procesu dydaktycznego i osiągania założonych efektów uczenia się sprzyja przy tym różnorodność form
prowadzenia zajęć (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, translatoria).
W programie studiów przewidziano specjalną ścieżkę (international track) dla studentów zakwaliﬁkowanych do udziału w
programie Erasmus+ (IV semestr studiów). W szóstym semestrze wszystkie zajęcia, poza seminarium dyplomowym i
lektoratem z jęz. angielskiego maja charakter fakultatywny, aby umożliwić udział w programie wymiany bilateralnej.

Cele kształcenia
Zdobycie przez studentów rozszerzonej wiedzy odnoszącej się do różnorodnych zagadnień politycznych, społecznokulturowych, prawnych i historycznych związanych z regionem.
Zdobycie przez studentów wiedzy na temat roli oraz znaczenia struktur oraz instytucji społecznych i politycznych na
kontynencie amerykańskim, w szczególności w państwach Ameryki Łacińskiej.
Rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i weryﬁkowania informacji oraz analizowania procesów społecznopolitycznych.
Nauka lub doskonalenie znajomości języka hiszpańskiego oraz doskonalenie znajomości języka angielskiego przy
jednoczesnym pogłębianiu wiedzy o regionie.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Potencjał Ameryki Łacińskiej w światowej polityce i gospodarce, wzrost zainteresowania współpracą państw UE, w tym Polski
z państwami latynoamerykańskimi w wymiarze społecznym, politycznym i ekonomicznym sprawia, że rośnie
zapotrzebowanie na wysokowykwaliﬁkowanych specjalistów, o szerokiej, interdysycplinarnej wiedzy, znających i
rozumiejących specyﬁkę regionu. Utworzenie kierunku jest zgodne z priorytetami polskiej polityki zagranicznej związanej z
dywersyﬁkacją rynków i odejściem od terytorialności polityki zagranicznej. Tym samym państwa Ameryki Łacińskiej, takie jak
np. Brazylia, Argentyna czy Meksyk stają się ważnymi partnerami w wymianie handlowej oraz współpracy politycznej,
kulturowej czy edukacyjnej. Nie można nie wspomnieć również o współpracy w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa
kulturowego w Ameryce Łacińskiej, związanego z kolejnymi falami polskiej imigracji do państw regionu. Ważnym wymiarem
współpracy między Polską a Ameryką Łacińską, podkreślanym przez ekspertów, jest także wymiar samorządowy, w tym
szczególnie wymiana doświadczeń dotyczących procesów urbanizacji i rewitalizacji przestrzeni miejskich.
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Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Studia na kierunku latynoamerykanistyka pozwalają na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
podnoszących wartość absolwenta na rynku pracy, w szczególności dzięki połączeniu w programie interdycysplinarnych
treści z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz praktycznej znajomości dwóch języków (angielskiego i
hiszpańskiego). Nie mniej istotne jest również uwzględnienie kwestii rozwoju społecznego poprzez przekazywanie i
kształtowanie wartości i ideałów odpowiadających wyzwaniom współczesnego świata i uświadamianie konieczności
aktywnego i odpowiedzialnego pełnienia ról w życiu społecznym. Połączenie w programie wiedzy z zakresu różnych dziedzin i
odejście od wąskiej specjalizacji, wzmocnienie znaczenia samodzielnej pracy studenta, przy jednoczesnym rozwijaniu
umiejętności pracy w zespołach, pozwoli absolwentom szybciej i skuteczniej dostosowywać się do tempa przemian
współczesnego świata, w którym wszechstronna wiedza, gotowość wychodzenia poza schematy i nieustępliwość w tworzeniu
nowych rozwiązań są najbardziej poządanymi cechami. Absolwenci studiów I stopnia, jeżeli nie decydują się na dalsze
kształcenie na studiach II stopnia, są w stanie wykorzystać nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pracy w
mediach, ośrodkach kultury, biznesie, agencjach reklamy i marketingu, instytucjach publicznych (społecznych, politycznych,
kulturalnych), w szczególności tych zajmujących się współpracą z zagranicą, w dyplomacji oraz w instytucjach, organizacjach
i przedsiębiorstwach międzynarodowych.
Uzyskane kwaliﬁkacje ułatwią absolwentom pracę w środowisku wielokulturowym zarówno w kraju, jak i za granicą.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych jest jednostką wielodyscyplinarną, 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. Do głównych obszarów badań prowadzonych w Instytucie należą: badania z zakresu historii i
polityki Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, stosunków międzynarodowych, relacji transatlantyckich; badania z zakresu
polityki, społeczeństwa, kultury i historii Ameryki Łacińskiej
badania z zakresu procesów politycznych, polityk i instytucji publicznych, dyplomacji;
badania z zakresu ruchów migracyjnych i polityki migracyjnej; badania z zakresu historii i współczesnej roli Polonii w
Amerykach i w Europie

Związek badań naukowych z dydaktyką
Program studiów w ramach kierunku latynoamerykanistyka jest spójny z zakresem badań prowadzonych w jednostce.
Badania realizowane w obszarze studiów latynoamerykanistycznych mają charakter inter- i trans-dyscyplinarny, wpisując się
w światowe trendy naukowe zmierzające do kompleksowych analiz z wykorzystaniem różnorodnych paradygmatów, metod i
technik badawczych. Pracownicy badawczo-dydaktyczni zatrudnieni w jednostce koncentrują się na specyﬁcznych dla
regionu problemach politycznych i społecznych, a także zjawiskach kulturowych – od okresu prekolumbijskiego po czasy
współczesne. Ważnym, wspólnym obszarem zainteresowań są kwestie tożsamości kontynentu. W tym nurcie znajdują się
prace dotyczące kultury latynoamerykańskiej, jej korzeni, wykorzystywania archeologii oraz pre-kolumbijskiej przeszłości do
formowania narodowej i etnicznej tożsamości. Kolejnymi obszarami badawczymi są: międzynarodowa polityka wobec
regionu Ameryki Łacińskiej, w tym zwłaszcza Stanów Zjednoczonych oraz procesy demokratyzacji; migracje wewnętrzne w
Ameryce Łacińskiej oraz zagraniczne, skierowane głównie do Ameryki Północnej i Europy; polityka językowa oraz stosunki
etniczne w państwach południowamerykańskich, a także procesy transkulturacji oraz kultura miejska i jej przemiany.
Regionami szczególnego zainteresowania tej grupy badaczy jest Meksyk, Portoryko, Peru oraz Brazylia. Pracownicy IAiSP
realizują indywidualne projekty badawcze oraz uczestniczą w pracach zespołów badawczych, także międzynarodowych.
Badawcze osiągnięcia od wielu lat prezentowane są w monograﬁach, artykułach naukowych, pracach o charakterze
przeglądowym, syntetycznym, podczas krajowych, a nade wszystko międzynarodowych konferencji naukowych. Wyniki
realizowanych badań są częścią treści przekazywanych studentom w ramach autorskich kursów z zakresu studiów
latynoamerykanistycznych. Wśród zrealizowanych i realizowanych projektów badawczych mozna wymienić: udział dr. hab
Karola Derwicha jako głównego wykonawcy w grancie „Państwa upadłe i ich destabilizujący wpływ na stosunki
międzynarodowe w skali globalnej i regionalnej" zrealizowanym w INPiSM UJ w latach 2010 – 2013”; udział dr Marty Kani w
projektach badawczych realizowanych w ramach Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica,
Universidad Nacional Autónoma de México: "Unicidad, pluralidad y comunidad. Debates sobre el Estado latinoamericano
desde los pueblos indígenas" (lata 2017-2019) oraz "Estados Nación y movimientos indígenas en el sistema mundo, una
mirada latinoamericanista" (lata 2015-2016). Ponadto, dr Anna Kaganiec-Kamieńska była Visiting researcher m.in. w:
Universidad de Puerto Rico-Río Piedras, San Juan; Cuban Research Institute (Florida International University), Miami. Jako
stypendystka Fundacji Fulbrighta realizowała projekt "Język, styl życia i tożsamość w Portoryko". Dr Marta Kania była Visiting
Fellow oraz Visiting Lecturer w: Instituto de Estudios Peruanos (Peru 2015, 2016), Centro de Investigaciones sobre America
Latina y el Caribe, Universidad Nacional Autónoma de México (Meksyk 2013, 2014), Universidad Santiago de Compostela
(Hiszpania 2013). Visiting Researcher w Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú (PUCP, Lima, Peru); Universidad Nacional
San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC, Cusco, Peru); Casa de las Américas (Havana, Cuba), Ibero-Amerikanisches Institut
Preussischer Kulturbesitz (Berlin). Pracownicy zatrudnieni w IAiSP są również autorami monograﬁi wydawanych w serii Studia
Latynoamerykańskie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Universitas, poruszających szereg tematów z obszaru nauk
społecznych i humanistycznych. W Instytucie działa ponadto Pracownia "Centrum Meksykańskie", kierowana przez dr. hab.
Karola Derwicha. Zadaniem Pracowni jest koordynowanie współpracy IAiSP z uczelniami i instytucjami naukowymi Meksyku,
a w szczególności koordynowanie działań podejmowanych we współpracy z przedstawicielstwem dyplomatycznym Meksyku
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w Polsce oraz współorganizowanie pobytu w Uniwersytecie Jagiellońskim profesorów wizytujących z Meksyku. Warto
podkreślić, że ścisłej współpraca z naukowcami z meksykańskich ośrodków badawczych owocuje nie tylko współpracą w
realizacji grantów, ale także wykładami profesorów wizytujących (przykładowo w roku akademickim 2018/2019 studenci
latynoamerykanistyki mają możliwość uczestnictwa w kursie dr Gai Makaran z Universidad Nacional Autónoma de México.
Liczne publikacje pracowników Zakładu, nowatorskie projekty badawcze oraz rozwijająca się współpraca z
latynoamerykańskimi instytucjami naukowymi i tamtejszymi badaczami dowodzą, że ośrodek krakowski jest jedną z
najbardziej liczących się instytucji naukowych w Polsce specjalizującej się w studiach latynoamerykańskich. Warto przy tym
podkreślić, że jedynym w Polsce południowej.

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

0312

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Studia na kierunku latynoamerykanistyka trwają 6 semestrów, w trakcie których student realizuje kursy obowiązkowe oraz
fakultatywne. Kursy fakultatywne (wykłady i konwersatoria) wybierane są spośród przedmiotów podzielonych na dwa bloki:
polityczny (P) oraz kulturowo-społeczny (KS). Kursy fakultatywne można realizować w języku polskim, angielskim lub
hiszpańskim, z puli zajęć oferowanych w IAiSP. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą zastępcy dyrektora ds.
dydaktycznych, jeden kurs fakultatywny w całym cyklu studiów można zrealizować w innych jednostkach UJ. W trakcie cyklu
kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe kursy z grupy przedmiotów fakultatywnych. W uzasadnionym
przypadku mogą być usuwane przedmioty z grupy przedmiotów fakultatywnych. Znaczącym elementem studiów jest praca
własna studenta (np. lektura wskazanych tekstów, przygotowanie prac pisemnych, realizacja projektów) oraz indywidualne
lub grupowe konsultacje z prowadzącymi zajęcia. Kursy mogą być organizowane w bloku zajęć (częściej niż raz w tygodniu)
lub w trybie intensywnym (więcej niż 2 godziny zajęć z danego przedmiotu w jednym dniu).

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

181

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

171

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

28

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

65

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

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1632

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Nie dotyczy

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Aby ukończyć stacjonarne studia I stopnia, student obowiązany jest zaliczyć wszystkie zajęcia przewidziane w planie studiów
(włącznie z ćwiczeniami z języka hiszpańskiego), których łączna wartość wynosi 181 ECTS, w tym zdać egzamin z języka
obcego co najmniej na poziomie B2, zdać egzamin z języka hiszpańskiego 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.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

LAT_K1_W01

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu przebieg rozwoju studiów
latynoamerykanistycznych oraz ich miejsce wśród innych nauk społecznych i
humanistycznych

P6U_W, P6S_WG

LAT_K1_W02

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metodologię badań społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik stosowanych w studiach
latynoamerykanistycznych

P6U_W, P6S_WG

LAT_K1_W03

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu proces kolonizacji Ameryki
Łacińskiej oraz kształtowania się cywilizacji latynoamerykańskiej

P6S_WG,
P6S_WK

LAT_K1_W04

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i teorie z zakresu nauk o
polityce oraz socjologii niezbędne w rozumieniu rzeczywistości społecznej i
politycznej kontynentu amerykańskiego

P6S_WG,
P6S_WK

LAT_K1_W05

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia związane z systemami
politycznymi oraz różnicami między systemami politycznymi państw Ameryki
Łacińskiej

P6S_WG,
P6S_WK

LAT_K1_W06

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu mechanizmy rządzące
procesami migracji zagranicznych i wewnętrznych na kontynencie amerykańskim
oraz ich konsekwencje dla społeczeństw wysyłajacych i przyjmujących

P6U_W, P6S_WK

LAT_K1_W07

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wymiary nierówności w
społeczeństwach latynoamerykańskich

P6S_WK

LAT_K1_W08

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

P6S_WK

Kod

Treść

PRK

LAT_K1_U01

Absolwent potraﬁ identyﬁkować i wyjaśniać zjawiska nierówności społecznych i
podziałów klasowych w społeczeństwach latynoamerykańskich wykorzystując wiedzę
z zakresu nauk społecznych i humanistycznych

P6S_UW

LAT_K1_U02

Absolwent potraﬁ zastosować pojęcia i teorie z zakresu nauk o polityce i socjologii w
opisie i analizie rzeczywistości politycznej i społecznej Ameryki Łacińskiej

P6S_UW, P6S_UK

LAT_K1_U03

Absolwent potraﬁ wyjaśnić mechanizmy powstawania i funkcjonowania
wielokulturowych oraz zróżnicowanych religijnie społeczeństw Ameryki Łacińskiej

P6S_UU,
P6S_UW

LAT_K1_U04

Absolwent potraﬁ identyﬁkować wytwory kultury charakterystyczne dla obszaru
latynoamerykańskiego oraz dokonać ich krytycznej analizy

P6U_U, P6S_UW

LAT_K1_U05

Absolwent potraﬁ przygotować analizę zjawisk społeczno-politycznych zachodzących
w społeczeństwach latynoamerykańskich współpracując z innymi osobami oraz
koordynując prace zespołu

P6S_UO

LAT_K1_U06

Absolwent potraﬁ gromadzić i zaprezentować w formie pisemnej i ustnej analizy i
opinie dotyczące złożonych problemów politycznych i społecznych państw
latynoamerykańskich posługując się przy tym specjalistyczną terminologią

P6S_UW, P6S_UK

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

LAT_K1_U07

Absolwent potraﬁ samodzielnie rozwijać swoję wiedzę oraz umiejętności a także
planować dalsze kształcenie między innymi poprzez podjęcie studiów II stopnia, czy
udział w konferencjach i innych wydarzeniach o charakterze naukowym

P6S_UU

LAT_K1_U08

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym na poziomie co najmniej B2
wymaganym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego oraz
komunikować się w tym języku na tematy specjalistyczne, związane z szeroko
rozumianymi studiami latynoamerykanistycznymi

P6S_UK

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

LAT_K1_K01

Absolwent jest gotów do wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w życiu
zawodowym i społecznym

P6S_KK, P6U_K

LAT_K1_K02

Absolwent jest gotów do rozwiązywania problemów wymagających
interdyscyplinarnego i nieschematycznego podejścia oraz działania w sposób
przedsiębiorczy i umiejętnego korzystania z wiedzy eksperckiej

P6U_K, P6S_KK

LAT_K1_K03

Absolwent jest gotów do kierowania się zasadami etyki oraz wykonywania
powierzonych mu obowiązków zawodowych w sposób odpowiedzialny i rzetelny z
poszanowaniem zasad życia zbiorowego

P6S_KR, P6S_KO

LAT_K1_K04

Absolwent jest gotów do odgrywania aktywnej roli w życiu publicznym i
współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

P6S_KO

LAT_K1_K05

Absolwent jest gotów do krytycznego odbioru i analizy komunikowanych mu treści

P6S_KO, P6S_KK

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć
fakultatywnych 2). Są prowadzone w dwóch blokach: politycznym oraz kulturowo-społecznym.
W pierwszym semestrze student zobowiązany jest zrealizować dwa zajęcia z listy wykładów; w drugim semestrze jedno
konwersatorium; w trzecim semestrze jeden wykład oraz konwersatorium Ameryka Łacińska dzisiaj; w czwartym semestrze
jeden wykład oraz dwa konwersatoria; w piątym semestrze jedno konwersatorium i jeden wykład; w szóstym semestrze
jedno konwersatorium, jeden wykład oraz przedmiot w języku hiszpańskim lub translatorium specjalistyczne. Na III roku
studiów student realizuje seminarium dyplomowe.
W sumie, w trakcie studiów spośród wykładów fakultatywnych należy zrealizować cztery z bloku politycznego (P) i dwa z
bloku kulturowo-społecznego (KS); spośród konwersatoriów: dwa z bloku politycznego (P) oraz trzy z bloku kulturowospołecznego (KS).
Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w
wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także
organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby
godzin OSA studenci studiów licencjackich mają 3 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie III roku studiów. Dyrekcja
Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.
Uczestnictwo w ćwiczeniach z języka hiszpańskiego jest obowiązkowe, przyporządkowanie do grup o określonym poziomie
zaawansowania następuje na początku roku akademickiego, w którym rozpoczyna się cykl studiów. Zwolnienie z
uczestnictwa w zajęciach jest możliwe wyłącznie na podstawie certyﬁkatów językowych uznawanych przez UJ oraz po
uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora zajęć. Łączna liczba ćwiczeń z języka hiszpańskiego wynosi 240. W piątym
semestrze nauka języka jest kontynuowana w ramach zajęć „Español especializado/Język hiszpański specjalistyczny
dostosowanych do poziomu znajomości języka.
Studenci zakwaliﬁkowani do udziału w programie wymiany międzynarodowej realizują czwarty semestr studiów wg
indywidualnej ścieżki. Kursy zrealizowane w zagranicznej uczelni zostaną zaliczone jako zajęcia fakultatywne (21 ECTS – trzy
z semestru czwartego oraz wykład i przedmiot w języku hiszpańskim z semestru szóstego); ćwiczenia z języka hiszpańskiego
na podstawie efektów uczenia się (4 ECTS), zaś lektorat z języka angielskiego (2 ECTS) może zostać zaliczony w trybie
intensywnym w trzecim semestrze lub po powrocie z wymiany. Kursy obligatoryjne przypisane do czwartego semestru
(Problemy społeczne w Ameryce Łacińskiej oraz Migracje w Ameryce Łacińskiej) będą przez studentów realizowane w
szóstym semestrze studiów. Zasady ubiegania się o wyjazd w ramach umów bilateralnych oraz Erasmus+ regulują odrębne
przepisy.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Socjologia

60

7,0

egzamin

O

Wstęp do latynoamerykanistyki

60

7,0

egzamin

O

Elementy nauki o państwie i prawie

30

5,0

egzamin

O

Ochrona własności intelektualnej

10

1,0

zaliczenie

O

Język hiszpański

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Szkolenie uniwersyteckie

8

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 1

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Amerykański sposób prowadzenia wojny (P)

30

3,0

egzamin

F

Stosunki amerykańsko-rosyjskie (P)

30

3,0

egzamin

F

Telewizja amerykańska (KS)

30

3,0

egzamin

F

Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS)

30

3,0

egzamin

F

Polska literatura emigracyjna na kontynencie
północnoamerykańskim (KS)

30

3,0

egzamin

F

Historia i społeczeństwo Portoryko (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykański program kosmiczny (P)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańscy Żydzi - dzieje imigracyjne zbiorowości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańskie prawo imigracyjne (P)

30

3,0

egzamin

F

Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej (P)

30

3,0

egzamin

F

Brazylia we współczesnym świecie (P)

30

3,0

egzamin

F

Ameryka prekolumbijska - polityka i społeczeństwo (P)

30

3,0

egzamin

F

Architektura i sztuka w Ameryce Łacińskiej (KS)

30

3,0

egzamin

F

Literatura Brazylii (KS)

30

3,0

egzamin

F

Antyamerykanizm: przyczyny, formy, skutki (P)

30

3,0

egzamin

F

Radio amerykańskie (KS)

30

3,0

egzamin

F

Społeczeństwo i polityka w Argentynie (P)

30

3,0

egzamin

F

El cine contemporáneo en América Latina (KS)

30

3,0

egzamin

F

Peru: historia, polityka, społeczeństwo XIX-XXI wieku (P)

30

3,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P) - wykład

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metody badań społecznych

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Społeczeństwa Ameryki Łacińskiej - wprowadzenie do problematyki

60

7,0

egzamin

Kompozycja tekstów akademickich

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Dzieje Ameryki Łacińskiej

60

7,0

egzamin

Język hiszpański

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 2
Kultura miejska w Ameryce Łacińskiej (KS)

Plany studiów

O

O

O
O

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Super żołnierz (P)

30

5,0

egzamin

F

Etniczność w ﬁlmie dokumentalnym (KS)

30

5,0

egzamin

F

Malarstwo amerykańskie od czasów kolonialnych do początku XX
wieku (KS)

30

5,0

egzamin

F

Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy
30
etykiety akademickiej (KS)

5,0

egzamin

F

Street art w Ameryce Łacińskiej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Język portugalski z elementami kultury brazylijskiej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Popkulturowe wizje Ameryki (KS)

30

5,0

egzamin

F

Historia potomków Afrykańczyków w Ameryce Łacińskiej (P)

30

5,0

egzamin

F

Historia kina Ameryki Łacińskiej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Współczesne kino i telewizja w Ameryce Łacińskiej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Brazylia XX i XXI wieku w tekstach (KS)

30

5,0

egzamin

F

Współpraca rozwojowa w Ameryce Łacińskiej (P)

30

5,0

egzamin

F

Handel ludźmi (KS)

30

5,0

egzamin

F

Matki, córki i czarownice – przestrzeń kobiet w prozie
współczesnej (Ameryka Łacińska, USA, Kanada) (KS)

30

5,0

egzamin

F

American Religiosity in Film (KS)

30

5,0

egzamin

F

Writing for Academic and Everyday Purposes (P)

30

5,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P) - konwersatorium

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Leadership

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Systemy polityczne państw Ameryki Łacińskiej

90

9,0

egzamin

O

Ameryka Łacińska w XX wieku

30

3,0

egzamin

O

Ameryka Łacińska dzisiaj

15

2,0

zaliczenie

F

Literatura latynoamerykańska

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zróżnicowanie religijne społeczeństw latynoamerykańskich

15

2,0

egzamin

Język hiszpański

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język angielski

30

2,0

zaliczenie

Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 1

O

O
O

Amerykański sposób prowadzenia wojny (P)

30

3,0

egzamin

F

Stosunki amerykańsko-rosyjskie (P)

30

3,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Telewizja amerykańska (KS)

30

3,0

egzamin

F

Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS)

30

3,0

egzamin

F

Polska literatura emigracyjna na kontynencie
północnoamerykańskim (KS)

30

3,0

egzamin

F

Historia i społeczeństwo Portoryko (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykański program kosmiczny (P)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańscy Żydzi - dzieje imigracyjne zbiorowości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańskie prawo imigracyjne (P)

30

3,0

egzamin

F

Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej (P)

30

3,0

egzamin

F

Brazylia we współczesnym świecie (P)

30

3,0

egzamin

F

Ameryka prekolumbijska - polityka i społeczeństwo (P)

30

3,0

egzamin

F

Architektura i sztuka w Ameryce Łacińskiej (KS)

30

3,0

egzamin

F

Literatura Brazylii (KS)

30

3,0

egzamin

F

Antyamerykanizm: przyczyny, formy, skutki (P)

30

3,0

egzamin

F

Radio amerykańskie (KS)

30

3,0

egzamin

F

Społeczeństwo i polityka w Argentynie (P)

30

3,0

egzamin

F

El cine contemporáneo en América Latina (KS)

30

3,0

egzamin

F

Peru: historia, polityka, społeczeństwo XIX-XXI wieku (P)

30

3,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P) - wykład

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Problemy społeczne w Ameryce Łacińskiej

30

5,0

egzamin

Migracje w Ameryce Łacińskiej

20

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język hiszpański

60

4,0

egzamin

O

Język angielski

30

2,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 1

O

O

Amerykański sposób prowadzenia wojny (P)

30

3,0

egzamin

F

Stosunki amerykańsko-rosyjskie (P)

30

3,0

egzamin

F

Telewizja amerykańska (KS)

30

3,0

egzamin

F

Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS)

30

3,0

egzamin

F

Polska literatura emigracyjna na kontynencie
północnoamerykańskim (KS)

30

3,0

egzamin

F

Historia i społeczeństwo Portoryko (KS)

30

3,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Amerykański program kosmiczny (P)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańscy Żydzi - dzieje imigracyjne zbiorowości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańskie prawo imigracyjne (P)

30

3,0

egzamin

F

Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej (P)

30

3,0

egzamin

F

Brazylia we współczesnym świecie (P)

30

3,0

egzamin

F

Ameryka prekolumbijska - polityka i społeczeństwo (P)

30

3,0

egzamin

F

Architektura i sztuka w Ameryce Łacińskiej (KS)

30

3,0

egzamin

F

Literatura Brazylii (KS)

30

3,0

egzamin

F

Antyamerykanizm: przyczyny, formy, skutki (P)

30

3,0

egzamin

F

Radio amerykańskie (KS)

30

3,0

egzamin

F

Społeczeństwo i polityka w Argentynie (P)

30

3,0

egzamin

F

El cine contemporáneo en América Latina (KS)

30

3,0

egzamin

F

Peru: historia, polityka, społeczeństwo XIX-XXI wieku (P)

30

3,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P) - wykład

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 2

O

Kultura miejska w Ameryce Łacińskiej (KS)

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Super żołnierz (P)

30

5,0

egzamin

F

Etniczność w ﬁlmie dokumentalnym (KS)

30

5,0

egzamin

F

Malarstwo amerykańskie od czasów kolonialnych do początku XX
wieku (KS)

30

5,0

egzamin

F

Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy
30
etykiety akademickiej (KS)

5,0

egzamin

F

Street art w Ameryce Łacińskiej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Język portugalski z elementami kultury brazylijskiej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Popkulturowe wizje Ameryki (KS)

30

5,0

egzamin

F

Historia potomków Afrykańczyków w Ameryce Łacińskiej (P)

30

5,0

egzamin

F

Historia kina Ameryki Łacińskiej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Współczesne kino i telewizja w Ameryce Łacińskiej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Brazylia XX i XXI wieku w tekstach (KS)

30

5,0

egzamin

F

Współpraca rozwojowa w Ameryce Łacińskiej (P)

30

5,0

egzamin

F

Handel ludźmi (KS)

30

5,0

egzamin

F

Matki, córki i czarownice – przestrzeń kobiet w prozie
współczesnej (Ameryka Łacińska, USA, Kanada) (KS)

30

5,0

egzamin

F

American Religiosity in Film (KS)

30

5,0

egzamin

F

Writing for Academic and Everyday Purposes (P)

30

5,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P) - konwersatorium

30

5,0

egzamin

F

Plany studiów
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Semestr 5
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ewolucja tożsamości politycznej i kulturowej Ameryk w ujęciu
porównawczym

60

7,0

egzamin

O

Etnopolityka w Ameryce Łacińskiej

30

3,0

egzamin

O

Myśl polityczna w Ameryce Łacińskiej

30

5,0

egzamin

O

Español especializado/Język specjalistyczny hiszpański

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język angielski

30

2,0

zaliczenie

Proseminarium dyplomowe

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 1

O

O

Amerykański sposób prowadzenia wojny (P)

30

3,0

egzamin

F

Stosunki amerykańsko-rosyjskie (P)

30

3,0

egzamin

F

Telewizja amerykańska (KS)

30

3,0

egzamin

F

Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS)

30

3,0

egzamin

F

Polska literatura emigracyjna na kontynencie
północnoamerykańskim (KS)

30

3,0

egzamin

F

Historia i społeczeństwo Portoryko (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykański program kosmiczny (P)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańscy Żydzi - dzieje imigracyjne zbiorowości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańskie prawo imigracyjne (P)

30

3,0

egzamin

F

Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej (P)

30

3,0

egzamin

F

Brazylia we współczesnym świecie (P)

30

3,0

egzamin

F

Ameryka prekolumbijska - polityka i społeczeństwo (P)

30

3,0

egzamin

F

Architektura i sztuka w Ameryce Łacińskiej (KS)

30

3,0

egzamin

F

Literatura Brazylii (KS)

30

3,0

egzamin

F

Antyamerykanizm: przyczyny, formy, skutki (P)

30

3,0

egzamin

F

Radio amerykańskie (KS)

30

3,0

egzamin

F

Społeczeństwo i polityka w Argentynie (P)

30

3,0

egzamin

F

El cine contemporáneo en América Latina (KS)

30

3,0

egzamin

F

Peru: historia, polityka, społeczeństwo XIX-XXI wieku (P)

30

3,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P) - wykład

30

3,0

egzamin

F

Grupa zajęć fakultatywnych 2

O

Kultura miejska w Ameryce Łacińskiej (KS)

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Super żołnierz (P)

30

5,0

egzamin

F

Etniczność w ﬁlmie dokumentalnym (KS)

30

5,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

5,0

egzamin

F

Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy
30
etykiety akademickiej (KS)

5,0

egzamin

F

Street art w Ameryce Łacińskiej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Język portugalski z elementami kultury brazylijskiej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Popkulturowe wizje Ameryki (KS)

30

5,0

egzamin

F

Historia potomków Afrykańczyków w Ameryce Łacińskiej (P)

30

5,0

egzamin

F

Historia kina Ameryki Łacińskiej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Współczesne kino i telewizja w Ameryce Łacińskiej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Brazylia XX i XXI wieku w tekstach (KS)

30

5,0

egzamin

F

Współpraca rozwojowa w Ameryce Łacińskiej (P)

30

5,0

egzamin

F

Handel ludźmi (KS)

30

5,0

egzamin

F

Matki, córki i czarownice – przestrzeń kobiet w prozie
współczesnej (Ameryka Łacińska, USA, Kanada) (KS)

30

5,0

egzamin

F

American Religiosity in Film (KS)

30

5,0

egzamin

F

Writing for Academic and Everyday Purposes (P)

30

5,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P) - konwersatorium

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium dyplomowe

30

9,0

zaliczenie na
O
ocenę

Otwarte spotkania akademickie

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot w języku hiszpańskim lub translatorium specjalistyczne

30

5,0

egzamin

F

Język angielski

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot
Malarstwo amerykańskie od czasów kolonialnych do początku XX
wieku (KS)

Semestr 6
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 1

O

Amerykański sposób prowadzenia wojny (P)

30

3,0

egzamin

F

Stosunki amerykańsko-rosyjskie (P)

30

3,0

egzamin

F

Telewizja amerykańska (KS)

30

3,0

egzamin

F

Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS)

30

3,0

egzamin

F

Polska literatura emigracyjna na kontynencie
północnoamerykańskim (KS)

30

3,0

egzamin

F

Historia i społeczeństwo Portoryko (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykański program kosmiczny (P)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańscy Żydzi - dzieje imigracyjne zbiorowości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Amerykańskie prawo imigracyjne (P)

30

3,0

egzamin

F

Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej (P)

30

3,0

egzamin

F

Brazylia we współczesnym świecie (P)

30

3,0

egzamin

F

Ameryka prekolumbijska - polityka i społeczeństwo (P)

30

3,0

egzamin

F

Architektura i sztuka w Ameryce Łacińskiej (KS)

30

3,0

egzamin

F

Literatura Brazylii (KS)

30

3,0

egzamin

F

Antyamerykanizm: przyczyny, formy, skutki (P)

30

3,0

egzamin

F

Radio amerykańskie (KS)

30

3,0

egzamin

F

Społeczeństwo i polityka w Argentynie (P)

30

3,0

egzamin

F

El cine contemporáneo en América Latina (KS)

30

3,0

egzamin

F

Peru: historia, polityka, społeczeństwo XIX-XXI wieku (P)

30

3,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P) - wykład

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 2

O

Kultura miejska w Ameryce Łacińskiej (KS)

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Super żołnierz (P)

30

5,0

egzamin

F

Etniczność w ﬁlmie dokumentalnym (KS)

30

5,0

egzamin

F

Malarstwo amerykańskie od czasów kolonialnych do początku XX
wieku (KS)

30

5,0

egzamin

F

Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy
30
etykiety akademickiej (KS)

5,0

egzamin

F

Street art w Ameryce Łacińskiej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Język portugalski z elementami kultury brazylijskiej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Popkulturowe wizje Ameryki (KS)

30

5,0

egzamin

F

Historia potomków Afrykańczyków w Ameryce Łacińskiej (P)

30

5,0

egzamin

F

Historia kina Ameryki Łacińskiej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Współczesne kino i telewizja w Ameryce Łacińskiej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Brazylia XX i XXI wieku w tekstach (KS)

30

5,0

egzamin

F

Współpraca rozwojowa w Ameryce Łacińskiej (P)

30

5,0

egzamin

F

Handel ludźmi (KS)

30

5,0

egzamin

F

Matki, córki i czarownice – przestrzeń kobiet w prozie
współczesnej (Ameryka Łacińska, USA, Kanada) (KS)

30

5,0

egzamin

F

American Religiosity in Film (KS)

30

5,0

egzamin

F

Writing for Academic and Everyday Purposes (P)

30

5,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P) - konwersatorium

30

5,0

egzamin

F

O - obowiązkowy
Plany studiów
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F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Socjologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.110.5cb0a0ed7e076.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami socjologii, kategoriami analitycznymi, metodami
badawczymi oraz nurtami światowej i polskiej socjologii

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

główne pojęcia i kategorie opisu współczesnych
społeczeństw

LAT_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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W2

podstawowe typy zachowań i działań społecznych,
działanie instytucji społecznych oraz główne zjawiska
społeczne

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

kierunki zmian społecznych; procesy transformacji
społeczeństw, od społeczeństwa tradycyjnego
do nowoczesnego; najważniejsze teorie dotyczące
zachodzących w społeczeństwie zjawisk.

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować współczesne procesy społeczne

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

wyszukiwać informacje empiryczne niezbędne
do analizy zjawisk społecznych oraz korzystając z
dorobku innych autorów dyskutować na temat zjawisk
społecznych.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego formułowania wniosków i krytycznego
podejścia do analizowanych tekstów i przekazów
medialnych

LAT_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

okazywania społecznej wrażliwości

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K03, LAT_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

45

przygotowanie do egzaminu

50

uczestnictwo w egzaminie

2

Przygotowanie prac pisemnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
187

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Bloki problemowe omawiane w trakcie wykładu:
Przedmiot, zakres socjologii oraz historyczne warunki powstania dyscypliny;
działania społeczne; społeczeństwo a jednostka, kultura, zbiorowości społeczne;
instytucje; struktura społeczna, ruchy społeczne; etniczność narody, nacjonalizmy.
1.
W ramach ćwiczeń: Zachowania, działania społeczne, interakcje; Stosunki
społeczne i więź społeczna; Zbiorowości społeczne; Socjalizacja i kontrola
społeczna; Struktura i stratyﬁkacja społeczna; Kultura; Kapitalizm,
konsumpcjonizm, globalizacja.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków, metoda projektów, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie
ćwiczeń.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest: aktywność na zajęciach,
kolokwium. Kolokwium obejmuje treści lektur omawianych i
dyskutowanych podczas ćwiczeń. Dopuszczalne są 2
nieobecności, każda kolejna musi zostać zaliczona w formie
uzgodnionej z prowadzącym najpóźniej tydzień przed terminem
kolokwium. Nieobecność na ponad 5 zajęciach wyklucza
możliwość uzyskania zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności, każda kolejna musi zostać zaliczona w formie
uzgodnionej z prowadzącym. Nieobecność na ponad 5 zajęciach wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia.

Sylabusy
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Wstęp do latynoamerykanistyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.110.5cb42579af07c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami prezentującymi region Ameryki Łacińskiej w kontekście
geograﬁcznym

C2

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami prezentującymi region Ameryki Łacińskiej w kontekście
politycznym

C3

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami prezentującymi region Ameryki Łacińskiej w kontekście
społecznym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

historię oraz miejsce studiów
latynoamerykanistycznych wśród innych nauk
społecznych i humanistycznych

LAT_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

metody i terminologię stosowane w badaniach
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem metod
i technik stosowanych w studiach
latynoamerykanistycznych

LAT_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

proces kolonizacji Ameryki Łacińskiej oraz
kształtowania się cywilizacji latynoamerykańskiej

LAT_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U1

identyﬁkować i wyjaśniać zjawiska nierówności
społecznych i podziałów klasowych w społeczeństwach LAT_K1_U01
latynoamerykańskich

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

zastosować pojęcia i teorie z zakresu nauk
społecznych w opisie i analizie rzeczywistości
politycznej i społecznej Ameryki Łacińskiej

LAT_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

przygotować analizę zjawisk społeczno-politycznych
zachodzących w społeczeństwach
latynoamerykańskich współpracując z innymi osobami
oraz koordynując prace zespołu.

LAT_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U4

gromadzić i zaprezentować w formie pisemnej i ustnej
analizy i opinie dotyczące złożonych problemów
politycznych i społecznych państw
latynoamerykańskich posługując się przy tym
specjalistyczną terminologią.

LAT_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

odgrywania aktywnej roli w życiu publicznym
i współorganizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego

LAT_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w życiu
zawodowym i społecznym

LAT_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K3

krytycznego odbioru i analizy komunikowanych mu
treści.

LAT_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

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

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

10

konsultacje

2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
184

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Latynoameryka - pojęcia, nazwy, wielowymiarowość Ameryki Łacińskiej, początki
poznawania Ameryki, Ameryka Łacińska w granicach geograﬁcznych,
politycznych, demograﬁcznych, religijnych, współczesna Ameryka Łacińska

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

egzamin pisemny w postaci testu miesznego obejmujący treści
przekazywane na wykładzie

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

na ocenę końcową składają się: 1/ ocena z kolokwium, 2/ ocena z
prezentacji projektu, 3/ aktywność, 4/ obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione, każda nieobecność musi
być zaliczona w postacie eseju/zadania zleconego przez prowadzącą zajęcia. Nieobecność na siedmiu zajęciach w semestrze
skutkuje skreśleniem z listy uczestników i zamknięciem jakichkolwiek możliwości zaliczenia ćwiczeń.

Sylabusy
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Elementy nauki o państwie i prawie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.110.5cb0a0ed991bd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie kluczowych elementów wiedzy z zakresu prawoznawstwa, ze szczególnym naciskiem na specyﬁkę
systemu common law oraz różnic między systemem common law i civil law

C2

Przekazanie najważniejszych elementów wiedzy z zakresu nauki o państwie, między innymi charakterystyki
demokratycznego państwa prawa, wyborów i systemów wyborczych czy systemów rządów i ich rodzajów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

kluczowe pojęcia stosowane na gruncie nauki
o państwie i prawie

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04

egzamin pisemny

W2

charakterystykę systemu common law oraz
fundamentalne różnice między systemem common
law i civil law

LAT_K1_W05

egzamin pisemny

W3

cele i funkcje państwa, modele systemów organów
państwowych oraz systemów wyborczych

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

określić relacje pomiędzy państwem i prawem, rolę
prawa w państwie i w społeczeństwie

LAT_K1_U01

egzamin pisemny

U2

omówić różnice między systemem prawa
kontynentalnego i anglosaskiego

LAT_K1_U02

egzamin pisemny

U3

zidentyﬁkować i omówić systemy rządów i systemy
wyborcze w wybranych państwach

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U07

egzamin pisemny

LAT_K1_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

publicznego udziału w dyskusjach poświęconych
problematyce współczesnego państwa i prawa

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Główne koncepcje prawa; Prawo a moralność; Prawo jako zjawisko językowe;
Normy i przepisy prawne; Stosunek prawny; Systemy prawa; Stosowanie prawa;
Wykładnia prawa; Pojęcie i formy panstwa; Cele i funkcje państwa; Demokracja w
państwie; Państwo a obywatel; Systemy wyborcze; Systemy rządów;

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

Sylabusy

29 / 220

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Treść egzaminu pisemnego oparta będzie na na tematyce analizowanej
podczas spotkań. Egzamin będzie składał się z testu wielokrotnego
wyboru oraz pytań półotwartych i otwartych, weryﬁkujących wiedzę
studenta i umiejętność logicznego myślenia. Na ocenę z przedmiotu
wpływa także aktywność na zajęciach. Warunkiem zaliczenia przedmiotu
jest obecność na zajęciach, dopuszczalne są dwie nieobecności
nieusprawiedliwione. Pozostałe nieobecności wymagają odrobienia w
formie wskazanej przez prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa - student ma prawo do dwóch nieobecności, pozostałe nieobecności powinny
zostać usprawiedliwione.

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.110.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i zasadami prawa własności intelektualnej,
ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w kontekście akademickim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student/ka zna i rozumie kluczowe pojęcia i akty
prawne dotyczące prawa autorskiego, w tym przepisy
UJ.

LAT_K1_W08

zaliczenie pisemne
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W2

student/ka dysponuje wiedzą teoretyczną na temat
własności intelektualnej.

LAT_K1_W08

zaliczenie pisemne

W3

student/ka posiada wiedzę na temat wykorzystania
cudzej pracy twórczej w kontekście akademickim.

LAT_K1_W08

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student/ka potraﬁ przedstawić zdobytą wiedzę
w formie pisemnej i ustnej z zachowaniem zasad
ochrony własności intelektualnej.

LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

zaliczenie pisemne

U2

student/ka potraﬁ krytycznie analizować przykłady
nadużyć w zakresie prawa autorskiego, zwłaszcza
w kontekście akademickim.

LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/ka jest gotowy/a do wdrażania
i przestrzegania zasad ochrony własności
intelektualnej w działalności zawodowej i życiu
codziennym.

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K03, LAT_K1_K05

zaliczenie pisemne

K2

student/ka jest gotowy/a do efektywnej pracy w grupie
nad rozwiązywaniem zadań i analizowaniem
LAT_K1_K01,
przypadków dotyczących ochrony własności
LAT_K1_K03, LAT_K1_K04
intelektualnej.

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia związane z własnością intelektualną; Własność przemysłowa
(wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, europejskie
znaki jakości); Prawa autorskie: przedmioty, podmioty i rodzaje prawa
autorskiego; Ograniczenia praw autorskich; Naruszenie praw autorskich i
dochodzenie ochrony prawnej w prawie autorskim; Plagiat w kontekście pracy
akademickiej; istota domeny publicznej i ograniczenia w jej wykorzystywaniu.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uczestnicy kursu są zobowiązani regularnie uczęszczać na zajęcia oraz
brać aktywny udział w dyskusjach i ćwiczeniach. Warunkiem pozytywnego
zaliczenie pisemne
zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu końcowego w formie
pisemnej.
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Język hiszpański
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.1F0.5cab0686d121e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Hiszpański

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ogólne cele kursu dla poszczególnych poziomów znajdują się na stronie JCJ (Jagiellońskie Centrum Językowe)
w zakładce STUDENCI w dokumencie RAMOWE PROGRAMY NAUCZANIA.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

efekty kształcenia dla każdego poziomu znajomości
języka w zakresie wiedzy znajdują się na stronie JCJ
w zakładce KSZTAŁCENIE, LEKTORAT w dokumencie
EFEKTY UCZENIA SIĘ.

W2

student ma podstawową wiedzę zakresu języka,
literatury, historii, kultury Półwyspu Iberyjskiego
i Ameryki Łacińskiej,

W3

student ma podstawową wiedzę z zakresu z gramatyki
języka hiszpańskiego. Stopień znajomości języka
odpowiada poziomowi grupy, do której uczęszcza.

W4

zna różnice między wariantami języka hiszpańskiego
w krajach hiszpańskojęzycznych

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

LAT_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

LAT_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

LAT_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

efekty kształcenia dla każdego poziomu znajomości
języka w zakresie umiejętności znajdują się na stronie
JCJ w zakładce Studenci pod hasłem Efekty uczenia
się.

U2

student posiada kompetencję językową czynną
i bierną w zakresie języka hiszpańskiego
odpowiadającą poziomowi grupy, do której uczęszcza

U3

Sylabusy

posiada kompetencje społeczne i językowe w zakresie
komunikacji w społecznościach latynoamerykańskich
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U4

LAT_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

LAT_K1_K01, LAT_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

LAT_K1_K01, LAT_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

LAT_K1_K01, LAT_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

LAT_K1_K01, LAT_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

potraﬁ aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze
LAT_K1_K01, LAT_K1_K04
krajów hiszpańskojęzycznych

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

potraﬁ odróżnić warianty języka hiszpańskiego krajów
Ameryki Łacińskiej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

efekty kształcenia dla każdego poziomu znajomości
języka w zakresie kompetencji społecznych znajdują
się na stronie JCJ w zakładce KSZTAŁCENIE, LEKTORAT
pod hasłem Efekty uczenia się.

K2

chętnie śledzi współczesne zjawiska występujące
w języku i kulturze Ameryki Łacińskiej

K3

student czuje potrzebę ciągłego doskonalenia
znajomości języka, rozumie istotę uczenia się przez
całe życie, pogłębia samodzielnie wiedzę w zakresie
języka i szeroko rozumianej kultury krajów
hiszpańskojęzycznych

K4

K5

ma świadomość roli i pozycji języka hiszpańskiego
na świecie

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do sprawdzianu

8

konsultacje

2

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

8

wykonanie ćwiczeń

30

Przygotowanie prac pisemnych

8

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Przygotowanie do sprawdzianów

4

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

6

przygotowanie projektu

8

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

6

zbieranie informacji do zadanej pracy

4

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

przygotowanie eseju

8

Przygotowywanie projektów

4

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
251

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Szczegółowe treści programowe dla poszczególnych poziomów, z podziałem na
zagadnienia tematyczne, gramatyczno - leksykalne, funkcje językowe i
komponent akademicki, znajdują się na stronie JCJ w zakładce KSZTAŁCENIE,
LEKTORAT w dokumencie RAMOWE PROGRAMY NAUCZANIA.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4,
K5

2.

Podstawowa wiedza w zakresie języka, historii, kultury, geograﬁi, literatury, kina,
teatru, popkultury, aktualnej sytuacji politycznej krajów hiszpańskojęzycznych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4,
K5

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach,
60% uzyskane z testów/zadań sprawdzających
cztery podstawowe sprawności językowe: słuchanie,
rozumienie, mówienie, pisanie.

Semestr 2
Metody nauczania:
dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach,
60% uzyskane z testów/zadań sprawdzających
cztery podstawowe sprawności językowe: słuchanie,
rozumienie, mówienie, pisanie.

Semestr 3
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach,
60% uzyskane z testów/zadań sprawdzających cztery
podstawowe sprawności językowe: słuchanie,
rozumienie, mówienie, pisanie. Zadanie projektowe.

Semestr 4
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

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

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach,
60% uzyskane z testów/zadań sprawdzających cztery
podstawowe sprawności językowe: słuchanie,
rozumienie, mówienie, pisanie. Obowiązkowa
prezentacja.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Studenci w momencie rekrutacji wypełniają test plasujący dostępny na stronie
Jagiellońskiego Centrum Językowego i na podstawie wyniku testu są przydzielani do grup według Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego. Wszystkie programy nauczania oprócz poziomu A1 opierają się na założeniu, że studenci
rozpoczynający naukę na danym poziomie opanowali język obcy w zakresie wyznaczonym przez program nauczania na
poziomie niższym.

Sylabusy
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Szkolenie uniwersyteckie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.110.5cb0a0ede9c2e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 8

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z głównymi zasadami i regulacjami prawnymi związanymi ze studiowaniem w Uniwersytecie
Jagiellońskim, a także specyﬁką studiów w IAiSP oraz strategiami i stylami uczenia się.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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strukturę uczelni, zasady zachowania w relacjach
z różnymi przedstawicielami społeczności
akademickiej i w typowych sytuacjach uczelnianych,
zasady autoprezentacji

W1

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poprawnie sformułować wiadomości mailowe
i tradycyjne pisma adresowane do wykładowców
i pracowników administracji

LAT_K1_U07

zaliczenie

U2

zaplanować i zorganizować własny proces uczenia się

LAT_K1_U07

zaliczenie

LAT_K1_K03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rzetelnego wykonywania zadań

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

8

wykonanie ćwiczeń

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
10

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Struktura Uniwersytetu i Wydziału, Samorząd Studentów UJ, podstawowe
dokumenty, precendencja i tytulatura
2. Specyﬁka studiowania w IAiSP (dobór zajęć, wymiana międzynarodowa, OSA).
3. Korzystanie z platform e-learningowych (USOS, Pegaz, MS Teams)
4. Skuteczne studiowanie (m.in. zarządzanie czasem, organizacja pracy, style
uczenia się, praca zespołowa)
5. Korespondencja: zasady i formy przygotowania pism i listów ze szczególnym
uwzględnieniem netykiety w komunikacji elektronicznej.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz
zaliczenia testu końcowego (trzeba uzyskać minimum 51% poprawnych
odpowiedzi).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Amerykański sposób prowadzenia wojny (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13D0.5cb42568c7022.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie do metod analizowania zjawiska wojny i sposobów jej prowadzenia na przykładzie USA

C2

Omówienie amerykańskiego sposobu prowadzenia wojny jako wyraźnie odmiennego od innych sposobów
prowadzenia wojny (chińskiego, japońskiego)

C3

Przegląd zagadnień związanych ze współczesną transformacją amerykańskiej sztuki wojennej, a w szczególności
rewolucji w sprawach wojskowych, humanizacji wojny i wojny asymetrycznej

C4

Pobudzenie krytycznych studiów nad literaturą przedmiotu i samodzielnych poszukiwań

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

główne kategorie badawcze związane ze studiami
strategicznymi i studiami nad wojną

LAT_K1_W04

egzamin pisemny

W2

główne podejścia badawcze, teorie i i koncepcje
społecznymi stosowane w analizie polityki wojskowej
USA i amerykańskiej kultury strategicznej

LAT_K1_W04

egzamin pisemny

W3

najważniejsze cechy amerykańskiego sposobu
prowadzenia wojny w kontekście historycznym
i porównawczym

LAT_K1_W04

egzamin pisemny

W4

główne zjawiska i procesy wpływające na dynamikę
zmiany amerykańskiego sposobu prowadzenia wojny,
takie jak humanizacja, prywatyzacja, robotyzacja,
digitalizacja i usieciowienie

LAT_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować kluczowe wyróżniki amerykańskiego
sposobu prowadzenia wojny w porównaniu
z wybranymi innymi sposobami

LAT_K1_U04

egzamin pisemny

U2

scharakteryzować główne cechy współczesnego
amerykańskiego sposobu prowadzenia wojny
w wymiarze technologicznym, społecznym,
kulturowym i politycznym

LAT_K1_U04

egzamin pisemny

U3

dokonać analizy procesu ewolucji charakteru wojny
w kontekście amerykańskim w oparciu o przykłady
historyczne i współczesne

LAT_K1_U04

egzamin pisemny

U4

omówić elementy ciągłości i zmiany w zachodniej
i amerykańskiej sztuce wojennej

LAT_K1_U04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego i twórczego myślenia

LAT_K1_K03

egzamin pisemny

K2

umiejętnego interpretowania wydarzeń, zjawisk
i procesów w militarnym wymiarze polityki USA

LAT_K1_K03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Fenomen wojny – wprowadzenie do problematyki przedmiotu; Niezachodnie
sposoby prowadzenia wojny – japoński; Niezachodnie sposoby prowadzenia wojny
– chiński; Od Rewolucji Napoleońskiej do II wojny światowej; Wojna secesyjna –
pierwsza nowoczesna wojna totalna; Rewolucja nuklearna; Technowojna w
Wietnamie; Wojna w Zatoce Perskiej i początek debaty nad rewolucją w sprawach
wojskowych (RMA); Informacyjna RMA; Wyzwanie: wojna asymetryczna; Wojna
jako zarządzanie ryzykiem; Humanizacja wojny – prywatyzacja; Humanizacja
wojny – robotyzacja

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin składa się z pytań otwartych.
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Stosunki amerykańsko-rosyjskie (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13D0.5cb42568eb012.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z historią i współczesnym wymiarem stosunków amerykańsko-rosyjskich

C2

wyjaśnienie złożoności relacji pomiędzy USA a Rosją, ich wielowymiarowości i wieloaspektowości

C3

ukazanie na wybranych przykładach pełnego oddziaływania tych bilateralnych stosunków na cały system
międzynarodowy

C4

nauczenie studentów (w oparciu o historię) prognozowania potencjalnych scenariuszy rozwoju stosunków
pomiędzy USA a Federacją Rosyjską

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

główne pojęcia i terminologię stosunków
międzynarodowych związaną z historią, współczesnym
wymiarem oraz prognozami na przyszłość relacji
amerykańsko-rosyjskich

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W02,
LAT_K1_W04

esej

W2

najważniejsze wydarzenia, procesy i postacie
związane ze stosunkami amerykańsko-rosyjskimi

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

esej

W3

narzędzia i mechanizmy kształtowania amerykańskiej
i rosyjskiej polityki zagranicznej

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05,
LAT_K1_W06

esej

W4

wpływ stosunków amerykańsko-rosyjskich na system
międzynarodowy oraz na innych poszczególnych
aktorów sceny międzynarodowej

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

systematyzować akty i zjawiska dotyczące relacji
amerykańsko-rosyjskich

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

esej

U2

rozpoznać i wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy stosunków
amerykańsko-rosyjskich

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

esej

U3

dostrzegać powiązania przyczynowo-skutkowe,
zarówno bezpośrednie, jak i w dalszej perspektywie

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U06

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktywnej pracy samodzielnej oraz w grupie

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K05

esej

K2

publicznego przedstawiania swoich argumentów
i odpowiedzi na ich ewentualną krytykę

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K05

esej

K3

wykorzystać w praktyce uzyskaną wiedzę z zakresu
relacji amerykańsko-rosyjskich do prognozowania tych
relacji i wskazywania potencjalnych skutków dla
innych podmiotów systemu międzynarodowego

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K04

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

60

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dlaczego stosunki amerykańsko-rosyjskie są ważne dla współczesnych
stosunkówmiędzynarodowych? Porównanie potencjałów obydwu państw. Rosyjska
kolonizacjakontynentu północnoamerykańskiego. Rozwój stosunków
dyplomatycznych w XVIIIi XIX wieku. Amerykańskie reakcje na rewolucje w Rosji.
Sojusz z rozsądku w trakcie IIwojny światowej. Przyczyny, przebieg i skutki zimnej
wojny. Okres pozimnowojenny -"miodowy miesiąc" i narastanie rozbieżności.
Powrót do zimnej wojny? Perspektywawzajemnych relacji w zmieniających się
uwarunkowaniach XXI wieku. Wpływ Rosjina wybory w USA. Stosunki
amerykańsko-rosyjskie w ujęciu interdyscyplinarnym.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
podstawą zaliczenia przedmiotu będzie napisanie pracy pisemnej na jeden
z tematów związanych z zagadnieniami poruszanymi w trakcie wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Telewizja amerykańska (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13D0.1585138685.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z amerykańskim systemem telewizyjnym – od pierwszych
eksperymentów z nadawaniem sygnału wizyjnego aż do współczesnego rynku mediów audiowizualnych USA.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

dzieje przemysłu telewizyjnego w społeczeństwach
amerykańskich.

LAT_K1_W05,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny
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W2

swoistość regulacji telekomunikacyjnych w państwach
amerykańskich.

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny

W3

charakterystykę amerykańskich produkcji
telewizyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich
znaczenia dla kultury popularnej regionu.

LAT_K1_W05,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny

U1

prawidłowo identyﬁkować i wyjaśniać zjawiska
i procesy związane z amerykańskim przemysłem TV,
posługując się przy tym odpowiednią terminologią
naukową.

LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04

egzamin pisemny

U2

wykorzystać zdobytą wiedzę w dyskusjach
dotyczących systemów mediów audiowizualnych
państw amerykańskich.

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy swej wiedzy odnośnie do systemów
mediów audiowizualnych w państwach
amerykańskich.

LAT_K1_K01, LAT_K1_K02

egzamin pisemny

K2

krytycznego odbioru informacji dotyczących wydarzeń
i procesów zachodzących w amerykańskim systemie
telewizyjnym.

LAT_K1_K05

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do telewizji amerykańskiej.

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

2.

Początki mediów elektronicznych w USA.

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

3.

Premiera telewizji w Stanach Zjednoczonych. „Pożar na prerii”?

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

Sylabusy
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4.

Lata 50. – pierwszy Złoty Wiek telewizji amerykańskiej.

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

5.

Skandale teleturniejowe i ich konsekwencje.

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

6.

Lata 60. – między konserwatyzmem a nowymi ideami.

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

7.

Lata 70. – zmiany w ramówkach i rankingach oglądalności.

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

8.

Lata 80. – wielkie sieci TV kontra nadawcy kablowi.

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

9.

Lata 90. – klęska urodzaju?

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

10.

Nowe millennium w TV amerykańskiej.

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

11.

Współczesny rynek TV amerykańskiej.

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

12.

Amerykańska telewizja publiczna, cz. I.

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

13.

Amerykańska telewizja publiczna, cz. II.

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

14.

Pomiędzy telewizją a polityką.

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

15.

Dyskurs społeczno-polityczny wokół telewizji amerykańskiej.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (ocenianie wiedzy studenta zdobytej podczas kursu) 5.0
- student w stopniu bardzo dobrym opanował materiał wykładany na
zajęciach 4.0 - student w stopniu dobrym opanował materiał wykładany
na zajęciach 3.0 - student w stopniu dostatecznym opanował materiał
wykładany na zajęciach
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Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13D0.1585139011.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W ramach kursu uczestnicy powinni zdobyć wiedzę o związkach migracji latynoamerykańskich i kultury,
o najważniejszych współczesnych zjawiskach migracyjnych w Ameryce Łacińskiej, o kulturze diaspory latynoskiej
na świecie oraz umiejętność dostrzegania kulturowych efektów migracji i kulturowej analizy różnych ruchów
migracyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

najważniejsze procesy i zjawiska migracyjne
w Ameryce Łacińskiej

LAT_K1_W06

egzamin pisemny

W2

prawidłowości i konkretne typy migracji w regionie
Ameryki Łacińskiej

LAT_K1_W06

egzamin pisemny

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny

LAT_K1_K01, LAT_K1_K05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać najważniejsze zjawiska migracyjne w regionie
Ameryki Łacińskiej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dostrzegania różnorodnych kulturowych zjawisk
związanych z dzisiejszymi ruchami migracyjnymi.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematy zajęć: 1. Migracje latynoamerykańskie – wprowadzenie, 2. Ameryka
Łacińska jako region imigracji, 3. Migracje do miast i proces urbanizacji, 4.
Migracje a rdzenne kultury latynoamerykańskie, 5. Migracje przymusowe w
Ameryce Łacińskiej, 6. Polityki migracyjne i ich represyjność, 7. Wykluczenie
migrantów latynoamerykańskich, 8. Migracje klimatyczne w Ameryce Łacińskiej,
9. Migracje w Ameryce Łacińskiej a demokratyzacja, 10. Globalizacja, przepływ
pieniędzy i migracje latynoamerykańskie, 11. Migracje w Ameryce Łacińskiej a
procesy zmiany religijne,j 12. Migracje w Ameryce Łacińskiej a tradycyjne role
gender, 13. Sposoby reprezentacji migracji latynoamerykańskich w sztuce, 14.
Latynosi w dzisiejszym społeczeństwie USA

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, analiza tekstów, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność (możliwe dwie nieobecności w semestrze), zdanie egzaminu
pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Polska literatura emigracyjna na kontynencie północnoamerykańskim (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13D0.1585138905.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z emigracyjnym dorobkiem literackim polskich pisarzy XX i XXI wieku, którzy w tym czasie
mieszkali i tworzyli w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

C2

Omówienie problematyki i głównych toposów obecnych w polskiej prozie i poezji emigracyjnej tworzonej
na kontynencie północnoamerykańskim.

C3

Przestawienie kontekstów społeczno-kulturowych, które kształtowały sylwetkę twórczą polskiego pisarza
emigranta, ukazanych w perspektywie motywów skłaniających go do osiedlenia się w Stanach Zjednoczonych lub
Kanadzie, i z uwzględnieniem nowego kontekstu kulturowego, w jakim żył i tworzył.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

problematykę najważniejszych toposów, jakie
charakteryzują polskie pisarstwo na kontynencie
północnoamerykańskim i w Ameryce Łacińskiej,
odnosząc je do społeczno-kulturowych realiów kraju
osiedlenia polskiego pisarza emigranta.

LAT_K1_W06

egzamin pisemny

W2

zagadnienia związane z rozwojem polskiego pisarstwa
emigracyjnego na kontynencie
północnoamerykańskim i w Ameryce Łacińskiej
w odniesieniu do literatury amerykańskiej
i latynoamerykańskiej (ze szczególnym
uwzględnieniem literatury etnicznej).

LAT_K1_W06

egzamin pisemny

W3

różne aspekty związane z życiem w środowisku
wielokulturowym, a także ich wpływ na tworczość
pisarską powstająca poza granicami kraju.

LAT_K1_W04

egzamin pisemny

U1

wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu
przeprowadzenia analizy krytycznej wybranych
tekstów literackich w ujęciu komparatystycznym,
w odniesieniu do literatury amerykańskiej
i latynoamerykańskiej, a także do realiów społecznokulturowych kraju osiedlenia pisarza emigranta.

LAT_K1_U04

egzamin pisemny

U2

omówić mechanizmy powstawania i funkcjonowania
wielokulturowych społeczeństw zamieszkujących
kontynent północnoamerykański i Amerykę Łacińską
w odniesieniu do ich kulturowego (literackiego)
dziedzictwa, jakie powstaje poza krajem urodzenia.

LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny

U3

wskazać główne motywy migracyjne pisarzy polskiego
pochodzenia oraz omowić politykę migracyjną, która
obowiązywała na kontynencie północnoamerykańskim
i w Ameryce Łacińskiej w stosunku do osób
przybywających tam w poszczególnych okresach
ubiegłego stulecia.

LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny

LAT_K1_K05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podjęcia dyskusji na temat problemów grup
etnicznych i rasowych w społeczeństwach
wielokulturowych, wyrażanych w formie manifestu
kulturowego / literackiego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

10

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omówienie terminologii dotyczącej pisarstwa na wychodźstwie; Wielka Emigracja
XIX wieku, stara/nowa emigracja i pisarze, którzy w tych okresach przybywali do
Stanów Zjednoczonych, Kanady i do Ameryki Łacińskiej; społeczeństwo, kultura,
religia i topograﬁa amerykańska w tekstach pisarzy polskich (m. in. twórczość K.
Wierzyńskiego, J. Lechonia); problematyka wyobcowania i samotności na
emigracji przedstawiana z perspektywy pisarza emigranta ( m.in. S. Mrożek. W.
Gombrowicz, Cz. Straszewicz, J. Wittlin) - omówienie zagadnienia w odniesieniu do
pisarstwa wielokulturowego / etnicznego Stanów Zjdnoczonych, Kanady, Ameryki
Łacińskiej; reportaż emigracyjny: M.Wańkowicz; dziennik amerykańśki: J. Harwtig;
polscy poeci emigracyjni II połowy XX wieku : Cz. Miłosz, J. Hartwig, S. Barańczak;
buntownicy i niepokorni: L. Tyrmand, J. Głowacki; polsy poeci i prozaicy
zamieszkali w Kanadzie: B. Czaykowski, A. Busza, F. Śmieja, M. Kusiba, E. Zyman;
E. Stachniak.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie testu wyboru oraz otwartych pytań,
skonstruowany w oparciu o treści problemowe przedstawione podczas
wykładu. By zaliczyć egzamin na ocenę pozytywną, należy uzyskać
55%ilości punktów możliwych do zdobycia.
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Historia i społeczeństwo Portoryko (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13D0.1585139100.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przedstawienie historii i kultury Portoryko oraz grupy portorykańskiej w USA.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

historyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania
rozwoju społeczeństwa portorykańskiego

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W06

egzamin pisemny
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W2

historię i konsekwencje migracji Portorykańczyków
do USA

LAT_K1_W06

egzamin pisemny

W3

złożone procesy formowania się tożsamości w obrębie
grupy i ich konsekwencji w wymiarze kulturowym

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03

egzamin pisemny

W4

historyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania
procesów i zjawisk kulturowych zachodzących
w Portoryko oraz w grupie portorykańskiej w USA

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dostrzegać i analizować procesy i zjawiska społeczne,
polityczne i kulturowe w Portoryko

LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04

egzamin pisemny

U2

określić przyczyny i skutki migracji z Portoryko do USA

LAT_K1_U03

egzamin pisemny

U3

określić rolę i znaczenie grupy portorykańskiej w USA

LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04

egzamin pisemny

LAT_K1_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadomego rozumienia procesów i zjawisk
społecznych i kulturowych dla kształtowania postaw
i więzi społecznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia wyspy i jej status polityczny (okres kolonialny, lata 1898-1952, po 1952;
nacjonalizm kulturowy i polityczny; referenda w sprawie statusu politycznego
wyspy). Tożsamość i kultura (budowanie tożsamości portorykańskiej, kwestie
rasowe, rola języka). Grupa portorykańska w USA (historia, procesy migracji,
charakterystyka społeczności portorykańskiej w USA, tożsamość, język). Kultura
popularna. Sytuacja obecna i bieżące problemy

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

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny - warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co
najmniej 60% punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Używanie urządzeń elektronicznych na zasadach określonych przez prowadzącego.

Sylabusy
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Amerykański program kosmiczny (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13D0.5cb42569bd9ﬀ.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowych informacji na temat amerykańskiego programu
kosmicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

historię i znaczenie amerykańskich projektów
kosmicznych, z uwzględnieniem ich aspektów
politycznych, społecznych, ekonomicznych,
kulturowych i technologicznych (również
w perspektywie międzynarodowej).

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W04

egzamin pisemny

W2

przeszły i aktualny stan amerykańskich projektów
kosmicznych (również w kontekście
międzynarodowym).

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny

U1

wyjaśnić przyczyny i przebieg realizacji amerykańskich
LAT_K1_U02,
projektów kosmicznych, ze szczególnym naciskiem
LAT_K1_U05,
na programy lotów załogowych (również
LAT_K1_U07
w perspektywie międzynarodowej).

egzamin pisemny

U2

analizować sukcesy i porażki amerykańskich
programów kosmicznych, z uwzględnieniem
czynników politycznych, społecznych, kulturowych,
ekonomicznych i technologicznych (również
w kontekście międzynarodowym).

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy treści związanych z problematyką
eksploracji przestrzeni kosmicznej.

LAT_K1_K01, LAT_K1_K05

egzamin pisemny

K2

krytycznej weryﬁkacji swej wiedzy z zakresu
astronautyki.

LAT_K1_K01, LAT_K1_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prehistoria amerykańskiej fascynacji podbojem kosmosu.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Początki amerykańskiego programu kosmicznego. Von Braun i operacja
"Paperclip".

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Lata 50.: rakietowy wyścig zbrojeń.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy

62 / 220

4.

Wczesne kosmiczne sukcesy ZSRR: Sputnik i lot Gagarina.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Projekt Mercury i „Mercury Seven”. John F. Kennedy i wyścig na Księżyc.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Projekt Gemini i pierwszy spacer w przestrzeni kosmicznej (EVA).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Program Apollo i lądowanie na Księżycu.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Długoterminowa obecność USA w kosmosie: projekt Skylab.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Poza Układ Słoneczny: bezzałogowe sondy kosmiczne.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

10.

Promy kosmiczne: nadzieje i rozczarowania.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

11.

Teleskop Hubble’a i obserwacje wszechświata.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

12.

Eksploracja planet Układu Słonecznego. Łaziki kosmiczne.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

13.

Kooperacja między USA i innymi krajami: Międzynarodowa Stacja Kosmiczna.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

14.

Wpływ programów podboju kosmosu na kulturę i życie codzienne.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

15.

Perspektywy na przyszłość.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny (ocenianie wiedzy studenta zdobytej podczas kursu).
5.0 - student w stopniu bardzo dobrym opanował materiał wykładany na
zajęciach 4.0 - student w stopniu dobrym opanował materiał wykładany
na zajęciach 3.0 - student w stopniu dostatecznym opanował materiał
wykładany na zajęciach
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Amerykańscy Żydzi - dzieje imigracyjne zbiorowości (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13D0.1585163022.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zapoznanie słuchaczy z dziejami jednej z najbardziej widocznych amerykańskich zbiorowości
etnicznych. Oprócz kwestii podstawowych, takich jak liczebność, rozmieszczenie geograﬁczne, struktura
społeczna, omawiane są przeobrażenia kulturowe tej zbiorowości oraz powołanych przez nią instytucji
i organizacji, a także jej zróżnicowanie wewnętrzne.

C2

Ważnym celem kursu jest przedstawienie studentom skomplikowanych relacji etnicznych w społeczeństwie
amerykańskim oraz stopniowych przeobrażeń mozaiki etnicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

koncepcje teoretyczne dotyczące dawnych
i współczesnych procesów migracji oraz
amerykańskich stosunków etnicznych.

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06

egzamin pisemny

W2

metody analizy procesów migracji oraz przeobrażeń
kulturowych w nowym otoczeniu.

LAT_K1_W02

esej

W3

dzieje żydowskiej imigracji do Ameryki Północnej
i przeobrażeń zbiorowości imigracyjnej.

LAT_K1_W06

egzamin pisemny

W4

wewnętrzne zróżnicowanie grupy żydowskiej w USA.

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06

egzamin pisemny

W5

dzieje instytucji i stowarzyszeń żydowskich w USA
(geneza, funkcje i ewolucja).

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06

egzamin pisemny

U1

poprawnie wybrać i krytycznie zanalizować dostępne
źródła na temat życia imigracji żydowskiej w USA
(prasa, wspomnienia, ﬁlmy dokumentalne, literatura
piękna)

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

esej

U2

potraﬁ brać czynny udział w dyskusjach dotyczących
stosunków etnicznych w USA, ze szczególnym
uwzględnieniem różnic w tempie przebiegu procesów
amerykanizacyjnych poszczególnych grup etnicznych.

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U05

esej

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przygotowania projektu na temat wybranego obszaru
aktywności amerykańskich Żydów (np. na temat
wybranej organizacji etnicznej).

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

30

konsultacje

8

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dzieje imigracji żydowskiej do Ameryki Północnej w kontekście konceptualizacji
procesów migracji.

W1, W3, U2

2.

Główne skupiska imigracji żydowskiej oraz wewnętrzne zróżnicowanie grupy analiza przeobrażeń zbiorowości imigracyjnej.

W2, W4, U1, U2

3.

Geneza i przeobrażenia instytucji i stowarzyszeń żydowskich w USA.

W2, W5, U1, K1

4.

Amerykańscy Żydzi i dramat Zagłady w Europie

W2, W3, W5, U1, K1

5.

Reinvention of ethnicity: amerykańscy Żydzi po II wojnie światowej.

W1, W2, W5, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, przygotowanie eseju, zaliczenie egzaminu
pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
wykład otwarty dla wszystkich zainteresowanych, brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Amerykańskie prawo imigracyjne (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13D0.5cb4256a01a14.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z mechanizmami regulującymi procesy imigracjne do USA.

C2

Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prawno-społecznymi aspektami migracji na pobyt stały
i tymczasowy do USA.

C3

Omówienie wybranych problemów migracyjnych z zakresu amerykańskiej polityki imigracyjnej.

C4

Wykształcenie świadomości konieczności znajomości prawa imigracyjnego kraju docelowego migracji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

mechanizmy rządzące procesami migracji
na kontynencie amerykańskim

LAT_K1_W06

egzamin pisemny

W2

pojęcia i teorie z zakresu nauk o polityce wyjaśniające
procesy migracyjne

LAT_K1_W04

egzamin pisemny

W3

założenia współczesnej polityki imigracyjnej w USA

LAT_K1_W06

egzamin pisemny

W4

mechanizmy rządzące dawnymi i współczesnymi
procesami migracyjnymi oraz ewolucję polityki
migracyjnej w Ameryce

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować pojęcia i teorie z zakresu nauk o polityce
w analizie rzeczywistości migracyjnej kontynentu
amerykańskiego

LAT_K1_U02

egzamin pisemny

U2

wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności,
w szczególności w zakresie prawai przepisów
migracyjnych w życiu zawodowym i społecznym

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U04

egzamin pisemny

U3

dostrzegać oraz interpretować przyczyny
i mechanizmy procesów migracyjnych oraz ich
konsekwencje

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności,
w szczególności w zakresie prawa i przepisów
migracyjnych w życiu zawodowym i społecznym

LAT_K1_K01

egzamin pisemny

K2

krytycznego odbioru i analizy komunikowanych mu
treści

LAT_K1_K05

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

analiza problemu

6

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia i deﬁnicje z zakresu teorii migracji, procesy migracyjne do
USA w kontekście historycznym, zasady przyznawania obywatelstwa, wizy i ruch
bezwizowy, proces naturalizacji, prawa pobytu, problem nielegalnej imigracji,
uchodźcy i azylanci.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, metoda projektów,
dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

na końcową ocenę z kursu składa się: 1/ pozytywnie (51%) zaliczony
egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte i zamknięte) -obejmuje
zakres materiału prezentowanego podczas wykładów oraz ewentualnie ze
wskazanych źródeł dodatkowych. 2/ zaliczenie pracy z tekstem (rodzaj
kolokwium pisanego przez studentów w oparciu o zadany tekst do
samodzielnej analizy)
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Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13D0.5cb4256a36387.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie z węzłowymi problemami życia politycznego, społecznego i gospodarczego Ameryki Łacińskiej
w okresie zimnej wojny

C2

przedstawienie założeń i realizacji polityki USA wobec Ameryki Łacińskiej w okresie zimnej wojny

C3

przedstawienie konﬂiktu władza (autorytarna) i rewolucja w Ameryce Łacińskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

faktograﬁę historii stosunków międzyamerykańskich

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W2

główne mechanizmy zmiany (rewolucyjnej
i reformistycznej) oraz władzy autorytarnej

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W05,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W3

koncepcje rozwojowe realizowane w krajach Ameryki
Łacińskiej (także z udziałem USA)

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W05,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przedstawić związki przyczynowo-skutkowe
wyjaśniając zjawiska polityczne, społeczne
i gospodarcze

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U2

wyjaśnić źródła procesów zmiany politycznej
i społecznej

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U3

przedstawić uwarunkowania stosunków między USA
i Ameryką Łacińską

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzania wiedzy w zakresie stosunków
międzynarodowych na półkuli zachodniej oraz ewolucji
porządku polityczno-społecznego w tym obszarze

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zmiany w międzynarodowym układzie sił; początki konﬂiktu Wschód-Zachód;
budowa systemu międzyamerykańskiego; rewolucja w Ameryce Łacińskiej: wizja
nowego porządku i próby realizacji; rewolucja gwatemalska; rewolucja boliwijska;
rewolucja kubańska i jej wpływ na USA i Amerykę Łacińską, strategia
kontynentalna Kuby; „Powstrzymywanie Castro” i „odgórna rewolucja”: J. F.
Kennedy i Ameryka Łacińska; kryzys karaibski; promocja demokracji w Ameryce
Łacińskiej: upadek rządów Trujillo w Dominikanie; teoria modernizacji i praktyka
reform w Ameryce Łacińskiej: Sojusz dla Postępu; Doktryna Johnsona-Manna;
interwencja USA w Dominikanie; rządy wojskowe w Brazylii w latach 60. XX w.;
socjalizm w Chile: Allende i próba budowy nowego porządku; długotrwały kryzys
demokracji w Ameryce Łacińskiej – lata 70. XX w.; rządy wojskowe w Chile;
"Proces Reorganizacji Narodowej" w Argentynie; poglądy i rola H. Kissingera;
prawa człowieka w polityce latynoamerykańskiej USA – administracja Cartera;
problem kanału panamskiego; zaostrzenie konfrontacji zimnowojennej: Ameryka
Środkowa w latach 80. XX w.; kryzys zadłużenia w Ameryce Łacińskiej; schyłek
rządów wojskowych w latach 80. i początek procesu demokratyzacji

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin w oparciu o literaturę przedmiotu oraz treści
przekazane na wykładach
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Brazylia we współczesnym świecie (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13D0.5cb4256abcdb9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej Brazylii: brazylijskiego społeczeństwa, kultury brazylijskiej i procesu
jej formowania, polityki i gospodarki państwa

C2

Omówienie fundamentalnych prac brazylijskich pisarzy, antropologów, historyków i socjologów

C3

Zastosowanie wiedzy zdobytej dzięki lekturze zadanych tekstów do analizy zjawisk wyróżniających brazylijskie
społeczeństwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

kluczowe elementy kultury brazylijskiej, rozumie
koncepcję m.in. „człowieka serdecznego”, „jeitinho”,
rozumie zróżnicowanie socjokulturowe Brazylijczyków
oraz procesy historyczne, które przesądziły
o specyﬁce społeczeństwa Brazylijskiego

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W07

esej

W2

najważniejsze problemy społeczeństwa Brazylijskiego:
nierówności społeczne i ich źródło, skalę przemocy
w szczególności w uboższych dzielnicach wielkich
miast, trudności z dostępem do edukacji na wysokim
poziomie i publicznych szkół wyższych

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W07

esej

W3

najważniejsze postaci brazylijskiej polityki XX i XXI
wieku, okres getulizmu i Estado Novo, czasy dyktatury
wojskowej i proces redemokratyzacji państwa jak
również przemiany polityczno-społeczne zachodzące
w państwie u progu XXI wieku

LAT_K1_W04

esej

W4

sytuację gospodarczą Brazylii na początku XXI wieku:
okres dynamicznego wzrostu w okresie prezydentury
Luli da Silvy, kryzys gospodarczy po 2014 roku
i program reform prezentowany przez rząd Michela
Temera i Jaira Bolsonaro

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

esej

U1

przedstawić zachodzące w Brazylii procesy społeczne,
które przesądziły o kształcie brazylijskiego
społeczeństwa na początku XXI wieku

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04

esej

U2

zastosować teoretyczne koncepcje "tłumaczy
brazylijskości" analizowane na zajęciach do analizy
współczesnych zjawisk brazylijskiego życia
społecznego

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U05

esej

U3

krytycznie odnieść się do polskich i zagranicznych
materiałów prasowych poświęconych sytuacji
społecznej, politycznej oraz gospodarczej Brazylii

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej krytycznej analizy zjawisk społecznogospodarczych zachodzących w Brazylii

LAT_K1_K01, LAT_K1_K02

esej

K2

uczestniczenia w dyskusji podczas zajęć, w tym
komentowania zadanych tekstów

LAT_K1_K02

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie eseju

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie - najważniejsze informacje o państwie; Czy Brazylia jest państwem
latynoamerykańskim?; Kim są Brazylijczycy? Brazylijczyk jako „człowiek
serdeczny”; Mit demokracji rasowej I; Mit demokracji rasowej II; Wyzwania
społeczne Brazylii. Życie codzienne Brazylijczyków I; Wyzwania społeczne Brazylii.
Życie codzienne Brazylijczyków II; Przemoc w Brazylii; Krótka historia literatury
brazylijskiej; Potęga brazylijskiego dźwięku; Brazylia jako kraj przyszłości; Brazylia
na początku XXI wieku; Brazylia na początku XXI wieku II. Rządy Michela Temera i
Jaira Bolsonara; Brazylia zieloną potęgą?

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Krótka recenzja (ewentualnie esej) oraz dłuższy esej składany pod koniec
semestru związane z tematyką zajęć. Prace będą miały na celu
weryﬁkację wiedzy jak również umiejętności analizy sytuacji społecznopolitycznej Brazylii. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa,
dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie Ameryką Łacińską i w szczególności Brazylią, jej społeczeństwem, kulturą, polityką i gospodarką. Do
zaliczenia przedmiotu wymagana będzie obecność studenta na min. 70% zajęć, pozostałe zajęcia powinny zostać
usprawiedliwione.

Sylabusy
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Ameryka prekolumbijska - polityka i społeczeństwo (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13D0.5cb42579d64f8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z procesem kształtowania społeczeństw amerykańskich okresu przedhiszpańskiego w kontekście przemian społecznych, organizacji politycznej i najważniejszych osiągnięć
w dziedzinie kultury. Kurs dedykowany osobom faktycznie zainteresowanym okresem prekolumbijskim w dziejach
Ameryk

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

genezę oraz proces kształtowania organizmów
społeczno-politycznych społeczeństw amerykańskich
okresu prekolumbijskiego

LAT_K1_W04

egzamin pisemny

W2

na czym polega zróżnicowanie regionalne
społeczeństw amerykańskich w zakresie kształtowania
polityki i relacji społecznych w okresie
prekolumbijskim

LAT_K1_W05

egzamin pisemny

W3

źródła procesów i fundamenty kształtowania się
cywilizacji latynoamerykańskiej w czasach
nowożytnych

LAT_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać genezę i zdeﬁniować proces ewolucji
społeczeństw amerykańskich w kontekście
zróżnicowania form organizacji politycznej i społecznej

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03

egzamin pisemny

U2

zdeﬁniować źródła procesu zróżnicowania kulturowego
LAT_K1_U03
i religijnego społeczeństw amerykańskich

egzamin pisemny

U3

potraﬁ odnieść się krytycznie oraz przedstawić
w formie ustnej i pisemnej zagadnienia dotyczące
problemów politycznych i społecznych na obszarze
amerykańskim w okresie prekolumbijskim
z zastosowaniem specjalistycznej terminologii

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny

LAT_K1_K01, LAT_K1_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystywania swojej wiedzy w dalszej karierze
zawodowej oraz krytycznej analizy treści
funkcjonujących w przestrzeni publicznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

77 / 220

Ameryka prekolumbijska: regionalne zróżnicowanie, środowisko geograﬁczne i
jego wpływ na kształtowanie instytucji społeczno-politycznych; Region Tradycji
Andyjskiej: kształtowanie podstaw cywilizacji andyjskiej; sytuacja geopolityczna i
podstawy gospodarcze do połowy XV wieku; Państwo Inków: polityka integracji,
formy ekspansji, podstawy gospodarcze i podziały społeczne; Państwo Inków: kult
państwa - kult władcy, ideologia imperialna; Sztuka i architektura Regionu Tradycji
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
Andyjskiej; Mezoameryka: zróżnicowanie regionalne, wpływ środowiska
K1
geograﬁcznego na kształtowanie instytucji społeczno-politycznych; Jukatan i
Centralny Meksyk w okresie klasycznym: podstawy gospodarcze, formy
organizacji społeczno-politycznej, rywalizacja i kontakty kulturowe; Jukatan i
Centralny Meksyk w okresie post-klasycznym; Państwo Trójprzymierza: koncepcja
państwa, organizacja społeczna, ideologia imperialna; Sztuka i architektura
obszaru Mezoameryki.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach (minimum 60%
obecności) oraz zaliczenie pisemnego egzaminu końcowego (część
testowa, pytania opisowe). Z egzaminu należy uzyskać minimum 55%
punktów. Do egzaminu obowiązuje treść wykładu oraz znajomość pojęć i
zjawisk ze wskazanej literatury obowiązkowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Architektura i sztuka w Ameryce Łacińskiej (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13D0.1585139576.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniani dotyczącymi rozwoju architektury i sztuki
w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

miejsce i rolę sztuki i architektury w kulturze
latynoamerykańskiej

LAT_K1_W03

egzamin pisemny
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W2

zna i rozumie rolę sztuki jako środka integracji
społecznej; zna i rozumie rolę sztuki i architektury
w kształtowaniu i wyrażaniu tożsamości społeczeństw
latynoamerykańskich

LAT_K1_W03

egzamin pisemny

W3

student zna wybrane aspekty historii sztuki
i architektury regionu oraz ich główne osiagnięcia; zna
ich miejsce w historii sztuki i architektury świata

LAT_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ identyﬁkować wybrane dzieła sztuki i ich
twórców; identyﬁkować wybrane osiągnięcia
architektury regionu

LAT_K1_U04

egzamin pisemny

U2

określić rolę i znaczenie wybranych czynników
i procesów społecznych i politycznych na rozwój sztuki
i architektury w regionie

LAT_K1_U04

egzamin pisemny

U3

określić miejsce i rolę sztuki i architektury
latynoamerykańskiej w historii sztuki i architektury
świata

LAT_K1_U04

egzamin pisemny

LAT_K1_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student wykazuje się wrażliwością społeczną; ma
świadomość roli zjawisk kulturowych dla kształtowania
postaw i więzi społecznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sztuka i architektura prekolumbijska. Epoka kolonialna (sztuka i budowle sakralne
i świeckie; wpływy lokalne); barok latynoamerykański. Sztuka a tożsamość
narodowa. Sztuka i rewolucja; muralizm meksykański. Modernizm. Przestrzeń
publiczna a społeczeństwo – architektura rozwoju/postępu. Sztuka karaibska.
Sztuka i architektura współczesna. Graﬃti, street art

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny (60 min) - warunkiem zaliczenia egzaminu jest
uzyskanie co najmniej 60% punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Używanie urządzeń elektronicznych na zasadach określonych przez prowadzącego

Sylabusy
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Literatura Brazylii (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13D0.1585090338.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student zapozna się z podstawowymi informacjami na temat historii literatury brazylijskiej, głównych prądów
literackich, najważniejszych dzieł autorów brazylijskich oraz dystynktywności brazylijskiej literatury na tle literatur
latynoamerykańskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada uporządkowaną wiedzę na temat historii
literatury Brazylijskiej oraz jej specyﬁki na tle
literatury latynoamerykańskiej

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W02

egzamin pisemny

W2

wybrane zagadnienia polityczne, ﬁlozoﬁczne,
religioznawcze z kręgu kultury luzofońskiej

LAT_K1_W05

egzamin pisemny

W3

wybrane teksty/fragmenty tekstów literatury
brazylijskiej, procesy ich tworzenia i odbioru,
periodyzację oraz tendencje rozwojowe

LAT_K1_W02

egzamin pisemny

W4

literackie odzwierciedlenie procesów społecznych
zachodzących w Brazylii (kolonialnej, imperialnej,
republikańskiej)

LAT_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

krytycznie analizować teksty literatury brazylijskiej

LAT_K1_U03

egzamin pisemny

U2

wyszukać, dokonać selekcji, analizy i oceny informacji
ze źródeł tradycyjnych oraz elektronicznych
i przedstawić na tej podstawie krytyczne sądy

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02

egzamin pisemny

U3

odnieść procesy społeczne przedstawione w dziełach
literackich do rzeczywistości epoki

LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej analizy krytycznej najważniejszych
brazylijskich tekstów literackich

LAT_K1_K01, LAT_K1_K02

egzamin pisemny

K2

dalszego śledzenia rozwoju literatury Brazylii

LAT_K1_K04, LAT_K1_K05

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Literatura informacyjna, Literatura Jezuitów, Arkadyzm, Romantyzm, Realizm,
Modernizm, Postmodernizm i regionalizm, Współczesność

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

Sylabusy

83 / 220

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obowiązkowa obecność na wykładach (dopuszczalne dwie nieobecności
nieusprawiedliwione), czytanie zadanych lektur oraz ocena pozytywna z
egzaminu pisemnego.
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Antyamerykanizm: przyczyny, formy, skutki (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13D0.5cb425751f1e5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z pojęciem antyamerykanizmu, jego deﬁnicjami, historyczną ewolucją i współczesnym
wymiarem

C2

prezentacja zjawisk kluczowych dla powstawania zjawiska antyamerykanizmu w ujęciu historycznym
i współczesnym

C3

omówienie na wybranych przykładach form historycznego i współczesnego antyamerykanizmu

C4

nauczenie studentów dostrzegania i prognozowania krótko- i długoterminowych skutków zjawiska
antyamerykanizmu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

czym jest antyamerykanizm, jego deﬁnicje,
historyczną ewolucję zjawiska

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny

W2

główne przyczyny - historyczne i współczesne antyamerykanizmu, ich złożoność i wielowymiarowość

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny

W3

najważniejsze przykłady zjawisk negatywnie
nacechowanych zachowań wymierzonych w USA jako
państwo, jego obywateli, kulturę, sztukę, cywilizację

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny

konsekwencje dla USA i innych państw świata
wynikające z postaw antyamerykańskich

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny

U1

podać podstawowe deﬁnicje antyamerykanizmu,
wskazać jego najbardziej powszechne formy oraz
wyprowadzić płynące z nich skutki

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny

U2

rozpoznawać i wykorzystywać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy zjawiska
antyamerykanizmu

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

egzamin pisemny

dostrzegać zależności przyczynowo-skutkowe
związane z antyamerykanizmem

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

egzamin pisemny

egzamin pisemny

W1

W4

Umiejętności – Student potraﬁ:

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

aktywnej pracy samodzielnej oraz grupowej

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02,
LAT_K1_K03,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05

K2

publicznego przedstawiania swoich argumentów
i odpowiedzi na ich potencjalną krytykę

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02,
LAT_K1_K03,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05

egzamin pisemny

K3

zastosowania w praktyce uzyskanej wiedzy celem
diagnozowania, zapobiegania i niwelowania skutków
zjawiska antyamerykanizmu w życiu społecznym,
kulturowym, publicznym i prywatnym

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02,
LAT_K1_K03,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05

egzamin pisemny

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicje - historyczne i współczesne zjawiska antyamerykanizmu. Historyczna
ewolucja zjawiska. Podstawowe przyczyny umożliwiające istnienie
antyamerykanizmu. Antyamerykanizm w polityce, sztuce, kulturze.
Antyamerykanizm vs. amerykanizm. Hard power, soft power, smart power.
Dyplomacja publiczna. Antyamerykanizm islamski. Antyamerykanizm w ujęciu
azjatyckim. Antyamerykanizm w Rosji. Antyamerykanizm europejski.
Antyamerykanizm w Amerykach.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego,
podczas którego studenci będą musieli odpowiedzieć w sposób opisowy
na postawione pytania dotyczące problematyki poruszanej podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Radio amerykańskie (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13D0.603610a216a05.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z charakterystyką amerykańskiego systemu radiofonicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

dzieje przemysłu radiowego w społeczeństwach
amerykańskich.

LAT_K1_W05,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny
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W2

swoistość regulacji telekomunikacyjnych w państwach
amerykańskich

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny

W3

charakterystykę amerykańskich audycji radiowych,
ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla
kultury popularnej regionu.

LAT_K1_W05,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny

U1

prawidłowo identyﬁkować i wyjaśniać zjawiska
i procesy związane z amerykańskim systemem
radiofonii, posługując się przy tym odpowiednią
terminologią naukową.

LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04

egzamin pisemny

U2

wykorzystać zdobytą wiedzę w dyskusjach
dotyczących systemów medialnych państw
amerykańskich.

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy swej wiedzy odnośnie do systemów
medialnych w państwach amerykańskich.

LAT_K1_K01, LAT_K1_K02

egzamin pisemny

K2

krytycznego odbioru informacji dotyczących wydarzeń
i procesów zachodzących w amerykańskim systemie
radiofonii.

LAT_K1_K05

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki kursu.

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

2.

Wynalazek i wczesny rozwój radia.

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

3.

Ewolucja radiofonii amerykańskiej w latach 20. i 30. Ustawy radiowe.

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

Sylabusy
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4.

Radio w USA i na świecie.

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

5.

Złoty wiek radia.

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

6.

Radio a polityka. Fireside Chats.

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

7.

Voice of America.

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

8.

Zmiany na rynku radiowym. Tranzystory i modulacja częstotliwości.

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

9.

Radio komercyjne. Formaty radiowe.

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

10.

Rozwój radiofonii niekomercyjnej. Paciﬁca.

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

11.

National Public Radio I: struktura i ﬁnansowanie.

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

12.

National Public Radio II: oferta programowa.

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

13.

Radio amerykańskie dzisiaj I: aspekty ekonomiczne i kulturowe.

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

14.

Radio amerykańskie dzisiaj II: aspekty polityczne.

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

15.

Nowe technologie radiowe. Przyszłość radiofonii amerykańskiej.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (ocenianie wiedzy studenta zdobytej podczas kursu) 5.0
- student w stopniu bardzo dobrym opanował materiał wykładany na
zajęciach 4.0 - student w stopniu dobrym opanował materiał wykładany
na zajęciach 3.0 - student w stopniu dostatecznym opanował materiał
wykładany na zajęciach
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Społeczeństwo i polityka w Argentynie (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13D0.5cb4256c8ce21.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Studenci zaznajomieni zostaną z podstawowymi informacjami na temat Argentyny w wymiarze politycznym
i społecznym.

C2

Studenci poznają najważniejsze zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe determinujące argentyńską specyﬁkę
zarówno w odniesieniu do innych państw latynoamerykańskich, jak i całego świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

91 / 220

W1

podstawowe mechanizmy społeczne i polityczne
Argentyny, również w kontekście historycznym.

LAT_K1_W05,
LAT_K1_W06

egzamin pisemny

W2

miejsce Argentyny w systemie hemisferycznym
i globalnym.

LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny

W3

argentyński dorobek kulturowy w kontekście
społecznym.

LAT_K1_W07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśnić specyﬁkę Argentyny na tle innych państw
latynoamerykańskich.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U05

egzamin pisemny

U2

samodzielnie analizować najważniejsze zjawiska
społeczne determinujące kształt współczesnej
Argentyny.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U05

egzamin pisemny

U3

wykorzystać wiedzę dotyczącą argentyńskich ruchów
politycznych do analizy aktualnych zjawisk
społecznych.

LAT_K1_U05

egzamin pisemny

U4

dostrzegać związki między doświadczeniami
historycznymi Argentyny a aktualnymi wyzwaniami
społecznymi i politycznymi.

LAT_K1_U03,
LAT_K1_U05

egzamin pisemny

LAT_K1_K02, LAT_K1_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusji wymagającej wrażliwości na problemy
społeczne dotykające współczesną Argentynę.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Miejsce Argentyny w Ameryce Łacińskiej -podstawowe informacje.

W1, W2, W3

2.

Kształtowanie się narodu i państwa - migracje, „cywilizacja i barbarzyństwo”,
„podbój pustyni”.

W1, W3, U1, U4

Sylabusy
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3.

Peronizm.

W1, U2, U3, U4, K1

4.

Rola sił zbrojnych w argentyńskiej polityce.

W1, U1, U2, U4

5.

Prawa człowieka i rozliczenia z dyktaturą 1976-1983.

U2, U4, K1

6.

Spór z Wielką Brytanią o Falklandy/Malwiny.

W1, U2, U4

7.

Piłka nożna w Argentynie.

W1, U2

8.

Argentyńskie kino i telewizja.

W3

9.

Argentyńska muzyka.

W3

10.

Problemy społeczne - ubóstwo, nierówności, przestępczość zorganizowana.

W1, U2, U4, K1

11.

Kirchneryzm.

W1, U2, U3, U4

12.

Współczesna pozycja Argentyny w regionie i na świecie.

W2, U1

13.

Współczesna argentyńska scena polityczna i rządy Mauricia Macriego.

W1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej - pytania zamknięte i
krótkie otwarte. Do zaliczenia konieczne jest zdobycie 51% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe, możliwe są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Brak regularnego uczestnictwa w zajęciach
wiąże się z koniecznością przygotowania dodatkowego krótkiego eseju na temat uzgodniony z prowadzącą.

Sylabusy
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El cine contemporáneo en América Latina (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13D0.1586126975.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Hiszpański

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W ramach kursu uczestnicy powinni zdobyć wiedzę o kinie latynoamerykańskim, o najważniejszych
współczesnych zjawiskach kinematograﬁcznych w Ameryce Łacińskiej, o kulturze ﬁlmowej w różnych krajach
Ameryki Łacińskiej oraz umiejętność dostrzegania kulturowych i społecznych aspektów przedstawionych w ﬁlmie
latynoamerykańskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

najważniejsze kina narodowe i twórców ﬁlmowych
z Ameryki Łacińskiej

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny

LAT_K1_U04

egzamin pisemny

LAT_K1_K01, LAT_K1_K05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poddać analizie różne dzieła ﬁlmowe z Ameryki
Łacińskiej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

badawczego wykorzystywania ﬁlmowych tekstów
kultury

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie do kinematograﬁi latynoamerykańskiej
2. Teorie kina latynoamerykańskiego
3. Historia
4. Nowe kino latynoamerykańskie
5. Kino dokumentalne
6. Kino eksperymentalne
7. Kino i tożsamość narodowa
8. Kino, pamięć i pojednanie
9. Kino uliczne
10. Kino meksykańskie
11. Kino kubańskie
12. Cinema Novo w Brazylii
13. Nowe kino argentyńskie
14. Kino peruwiańskie
15. Jak badać kino latynoamerykańskie?

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, burza mózgów,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Obecność (możliwe dwie nieobecności w semestrze),
możliwość zrealizowania dodatkowej prezentacji dotyczącej kinematograﬁi
latynoamerykańskiej za punkty, zdanie egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Peru: historia, polityka, społeczeństwo XIX-XXI wieku (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13D0.620b6f9699360.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest zapoznanie studentów z historią Republiki Peru od początków uzyskania niepodległości do początków
XXI wieku - z jej strukturą społeczną, funkcjonowaniem państwa, kluczowymi zjawiskami kulturowymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05,
LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

egzamin ustny

uczestnik kursu powinien umiejętnie
LAT_K1_U01,
scharakteryzować czynniki wpływające na etniczne,
LAT_K1_U02,
religijne, polityczne i kulturowe zróżnicowanie państwa
LAT_K1_U03
peruwiańskiego

egzamin ustny

Uczestnik kursu powinien znać i prawidłowo
deﬁniować zjawiska społeczne, kulturowe i polityczne
charakterystyczne dla państwa peruwiańskiego XIX XXI wieku

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestnik kursu powinien być gotów zaprezentować
swoją wiedzę na temat historii i polityki peruwiańskiej
zarówno w środowisku akademickim jak i poza nim

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K03, LAT_K1_K05

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza źródeł historycznych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

uczestnictwo w egzaminie

1

analiza aktów normatywnych

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
81

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

98 / 220

Treścią kursu jest historia, społeczeństwo i polityka Republiki Peru w okresie XIX początków XXI wieku.
Omówione zostaną kolejne etapy kształtowania się narodu-państwa z
uwzględnieniem charakterystycznych zjawisk kulturowych, społecznych i
uwarunkowań politycznych : od okresu wojen niepodległościowych, epokę
caudillismo, epokę pozytywizmu i modernizmu, okres "wojny i reformy", okres
"Republiki arystokratycznej", epokę oncenio i populizmu, militaryzmu , okres
wojny domowej oraz okres neoliberalizmu i demokratyzacji.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach (minimum 60%)
oraz zdanie egzaminu ustnego w sesji

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość ogólna historii Ameryki Łacińskiej (np. po kursie "Dzieje Ameryki Łacińskiej")

Sylabusy

99 / 220

Zajęcia fakultatywne (P) - wykład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13D0.1590057420.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

funkcjonowanie struktur i instytucji życia społecznego
państw amerykańskich

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W2

mechanizmy działania instytucji politycznych
i społecznych funkcjonujących w państwach
amerykańskich

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

W3

normy oraz procesy polityczne i społeczne zachodzące
na kontynencie amerykańskim, a także teorie je
wyjaśniające

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu analizy
procesów politycznych, społecznych i kulturowych

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

U2

samodzielnie poszerzać swoją wiedzę dotyczącą
przeszłych i współczesnych zjawisk i procesów
polityczno-społeczno-kulturowych

LAT_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

LAT_K1_K05

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego odbioru teksów naukowych i medialnych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe obejmują tematykę związaną z różnorodnymi zagadnieniami
politycznymi, prawnymi i społecznymi w wymiarze amerykańskim. Tematem zajęć
fakultatywnych mogą być kwestie teoretyczne i praktyczne związane z systemami
politycznymi i społecznymi, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym.
Informacja o konkretnej tematyce zajęć w danym roku akademickim jest
udostępniana na stronie internetowej Instytutu Amerykanistyki i Studiów
Polonijnych oraz na tablicy ogłoszeń przed rozpoczęciem roku akademickiego.
Zajęcia prowadzone są na ogół w języku polskim, choć dopuszcza się także
fakultety w języku obcym (w tym prowadzone przez profesorów wizytujących).

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zaliczenia przedmiotu
są ogłaszane przez prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Konwersatorium: obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalne dwie nieobecności, każda kolejna musi zostać
zaliczona w formie uzgodnionej z prowadzącym.

Sylabusy

102 / 220

Metody badań społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.120.5cb4257a645ba.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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:

Sylabusy
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W1

kluczowe zagadnienia z zakresu metodologii nauk
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod
i paradygmatów stosowanych w badaniach
amerykanistycznych

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

znaczenie różnorodnych podejść badawczych w
prowadzeniu badań społecznych i politologicznych.

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

główne narzędzia służące do wyszukiwania informacji
naukowej i jej krytycznej oceny.

LAT_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt

U1

wykorzystać poznane metody i paradygmaty
badawcze do analizy konkretnych zjawisk dotyczących
latynoamerykańskich kultur, życia politycznego i
społecznego.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

samodzielnie wyszukiwać i krytycznie oceniać
informacje naukowe i inne źródła wiedzy.

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

projekt

U3

przedstawiać w ustrukturyzowanej formie wyniki
swoich badań.

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

projekt

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prezentowania wiedzy podczas dyskusji dydaktycznej
oraz przygotowywania wystąpień publicznych
i projektów naukowych samodzielnie lub w zespole.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych; Poszukiwanie i krytyczna ocena
źródeł wiedzy; Teorie i paradygmaty w badaniach społecznych; Etyka w
badaniach; Etapy procesu badawczego; Badania sondażowe; Wywiady; Analiza
treści.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kolokwium w formie pisemnej obejmuje materiał omówiony podczas
zajęć. Prezentacja zespołowa projektów badawczych na temat
wybrany przez Uczestników/Uczestniczki kursu. Obecność
obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Każdą kolejną należy
odpracować w formie uzgodnionej z prowadzącymi najpóźniej
tydzień przed terminem kolokwium. 5 nieobecności oznacza
niezaliczenie kursu (za wyjątkiem nieobecności usprawiedliwionych
zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem o działalności
związanej z UJ). Aktywny udział w dyskusji na podstawie
przeczytanych tekstów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Społeczeństwa Ameryki Łacińskiej - wprowadzenie do problematyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.120.5cb4257a7da01.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wprowadzenie do wybranych zagadnień społeczno-kulturowych regionu Ameryki Łaciń skiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

historyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania
rozwoju społeczeństw latynoamerykańskich

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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W2

główne teorie dotyczące genezy i interpretacji
procesów oraz zjawisk społecznych w Ameryce
Łacińskiej

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

aktualne procesy i zjawiska społeczne w państwach
latynoamerykańskich

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dostrzegać i analizować aktualne procesy i zjawiska
społeczne w państwach latynoamerykańskich

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

U2

analizować i wyjaśniać mechanizmy tworzenia
i funkcjonowania wielokulturowych społeczeństw
latynoamerykańskich

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

efektywnie gromadzić i przedstawić w formie pisemnej
i ustnej wiedzę na temat zjawisk społecznych
charakterystycznych dla państw latynoamerykańskich

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

LAT_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest wrażliwy na problemy różnic etnicznych, rasowych
i wszelkich form dyskryminacji

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
195

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia wprowadzające, zarys problemów politycznych i gospodarczych
regionu. Formowanie się społeczeństw/narodów latynoamerykańskich, tożsamość.
Rasa i etniczność w Ameryce Łacińskiej. Efekt spotkania kultur - synkretyzm.
Współczesne zróżnicowanie rasowe i etniczne regionu, pluralizm kulturowy.
Kobieta w społeczeństwach latynoamerykańskich, ruch kobiet i problemy kobiet w
zarysie. Rozwój struktury klasowej, nierówności społeczne. Procesy urbanizacji,
wstęp do problemów miast. Procesy migracji, disapora latynoamerykańska w USA.
Ruchy rewolucyjne. Ruchy społeczne, ruchy etniczne w zarysie. Wybrane
elementy kultury. Wprowadzenie do problemów społecznych w regionie

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, ﬁlm
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny - warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co
najmniej 60% punktów. Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie
ćwiczeń. Egzamin obejmuje całość materiału omawianego w czasie
wykładów oraz ćwiczeń.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń są: (1) obecność, (2) przygotowanie do
zajęć oraz aktywność na zajęciach, (3-4) przygotowanie i prezentacja
zaliczenie na ocenę
projektu na ustalony temat (zmiana tematu jest możliwa po uprzedniej
konsultacji z prowadzącą) oraz/lub zaliczenie kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa - dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione, każdą kolejną należy
zaliczyć w formie uzgodnionej z prowadzącą. Nieobecność na więcej niż 6 zajęciach skutkuje niezaliczeniem kursu.
Używanie urządzeń elektronicznych na zasadach określonych przez prowadzącą

Sylabusy
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Kompozycja tekstów akademickich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.120.5cb4256ef230b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności pisania tekstów o charakterze akademickim i profesjonalnym.

C2

Doskonalenie poprawności językowej i stylistycznej tekstów pisanych na poziomie akademickim.

C3

Przygotowanie do pisania pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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LAT_K1_W02,
LAT_K1_W08

zaliczenie na ocenę, esej,
aktywny udział w
zajęciach, zadania
realizowane w czasie
wolnym od zajęć

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W04

zaliczenie na ocenę, esej,
aktywny udział w
zajęciach, zadania
realizowane w czasie
wolnym od zajęć

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W08

zaliczenie na ocenę, esej,
aktywny udział w
zajęciach, zadania
realizowane w czasie
wolnym od zajęć

U1

przygotować poprawnie skonstruowane teksty
o charakterze akademickim i profesjonalnym,
z uwzględnieniem zasad ochrony własności
intelektualnej.

LAT_K1_U04,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

zaliczenie na ocenę, esej,
aktywny udział w
zajęciach, zadania
realizowane w czasie
wolnym od zajęć

U2

przeprowadzić merytoryczną i językową analizę
różnorodnych wypowiedzi pisemnych, ze szczególnym
uwzględnieniem tekstów naukowych
i popularnonaukowych poruszających tematykę
latynoamerykańską.

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07,
LAT_K1_U08

zaliczenie na ocenę, esej,
aktywny udział w
zajęciach, zadania
realizowane w czasie
wolnym od zajęć

U3

przedstawić w ustrukturyzowaniej formie pisemnej
wyniki swojej pracy badawczej odnoszącej się
do problematyki latynoamerykańskiej.

LAT_K1_U04,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

zaliczenie na ocenę, esej,
aktywny udział w
zajęciach, zadania
realizowane w czasie
wolnym od zajęć

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K03, LAT_K1_K05

zaliczenie na ocenę, esej,
aktywny udział w
zajęciach, zadania
realizowane w czasie
wolnym od zajęć

W1

zasady i etapy tworzenia tekstów o charakterze
akademickim i profesjonalnym, ze szczególnym
uzwględnieniem zagadnień
latynoamerykanistycznych.

W2

zasady merytorycznej i językowej analizy tekstów
naukowych i popularnonaukowych, ze szczególnym
uwzględnieniem tekstów poruszających tematykę
latynoamerykanistyczną.

W3

kluczowe narzędzia służące do wyszukiwania
informacji naukowej i jej krytycznej oceny.

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

działalności badawczej indywidualnie lub w zespole
oraz do pisania tekstów o charakterze akademickim
i profesjonalnym w sposób zgodny z zasadami etyki
i prawa autorskiego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykonanie ćwiczeń

45

przygotowanie pracy semestralnej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

• Wprowadzenie do problematyki zajęć.
• Profesjonalna komunikacja elektroniczna; netykieta.
• Poszukiwanie informacji i krytyczna ocena źródeł; elementy recenzji.
• Etyka pracy naukowej; plagiat i cytowanie.
• Przypisy i bibliograﬁa w tekstach naukowych.
• Korzystanie z tekstów naukowych: notatka, streszczenie, parafraza.

1.

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

• Struktura i etapy tworzenia tekstu naukowego.
• Teksty o charakterze polemicznym.
• Studium przypadku w tekście naukowym.
• Stylistyka i rejestr języka.
• Krytyczna analiza wybranych tekstów naukowych - ćwiczenia.
• "Write No Matter What." Co nam przeszkadza w pisaniu i jak to pokonać?

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, esej,
aktywny udział w
zajęciach, zadania
realizowane w czasie
wolnym od zajęć

Obecność i aktywny udział w zajęciach, przygotowanie zadań
związanych z poszczególnymi tematami oraz złożenie pracy
zaliczeniowej w wyznaczonym terminie. 1) Obecność na zajęciach
jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione
nieobecności w semestrze. Każdą kolejną nieobecność, niezależnie
od jej przyczyny, należy odpracować w ciągu dwóch tygodni w
sposób określony przez osobę prowadzącą zajęcia. Liczba
nieobecności powyżej 6 oznacza niezaliczenie kursu (za wyjątkiem
nieobecności usprawiedliwionych zaświadczeniem lekarskim lub
zaświadczeniem o działalności związanej z UJ). 2) Aktywny udział w
zajęciach, udział w dyskusjach, rozwiązywanie zadań i
wykonywanie ćwiczeń w grupach lub indywidualnie. 3)
Systematyczne i terminowe przygotowywanie obowiązkowych
zadań związanych z poszczególnymi tematami (w czasie wolnym
od zajęć, indywidualnie lub w grupach). 4) Przygotowanie tekstu
polemicznego, wykorzystującego poznane elementy i zasady
tworzenia tekstów akademickich.
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Sylabusy
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Dzieje Ameryki Łacińskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.120.5cb4257a98753.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia, 0312Politologia i wiedza o
społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu Dzieje Ameryki Łacińskiej (XV-XIX wiek) jest zapoznanie studentów ze społeczną i polityczną historią
regionu oraz najważniejszymi zagadnieniami z dziedziny rozwoju kulturowego, politycznego i gospodarczego
społeczeństw Ameryki Łacińskiej od czasów tuż przed konkwistą po koniec okresu republikańskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

procesy migracji, genezę struktury etniczno-rasowej
oraz zmian demograﬁcznych zachodzących na terenie
Ameryki Łacińskiej i obszaru Karaibów w okresie XVXIX wieku

LAT_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

przyczyny powstawania i rozwoju procesów
społecznych i politycznych zachodzących
w społeczeństwach latynoamerykańskich okresu
kolonialnego i republikańskiego

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

genezę i rozwój różnorodnych teorii społecznych
i instytucji politycznych kształtujących gospodarkę,
stosunki międzynarodowe i zjawiska społeczne
obszaru Ameryki Łacińskiej i Karaibów w okresie XVXIX wieku

LAT_K1_W05,
LAT_K1_W06

egzamin pisemny

U1

wskazać i zdeﬁniować genezę oraz czynniki rozwoju
i ewolucji różnorodnych relacji społecznych na terenie
Ameryki Łacińskiej (efekty migracji, kolonizacji,
niewolnictwa, ruchów niepodległościowych, konﬂiktów
zbrojnych)

LAT_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

wskazać i zdeﬁniować podstawowe tendencje
w zakresie rozwoju literatury i sztuki okresu
kolonialnego i republikańskiego w odniesieniu
do sytuacji politycznej i przemian kulturowych
zachodzących na obszarze Ameryki Łacińskiej
i Karaibów

LAT_K1_U04

egzamin pisemny

U3

wskazać instytucje, wyjaśnić procesy polityczne,
zdeﬁniować normy polityczno-prawne oraz wyjaśnić
uwarunkowania gospodarcze rozwoju społeczeństw
latynoamerykańskich oraz zaprezentować je w formie
ustnej w trakcie dyskusji i pisemnej w trakcie
egzaminu

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej analizy informacji pojawiajacych się
na temat obszaru Ameryki Łacińskiej i Karaibów
w sferze publicznej oraz współpracy i samodzielnego
prezentowania swojej wiedzy na szerszym forum

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

6

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie do sprawdzianu

30

Sylabusy
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zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
186

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sytuacja geopolityczna w czasach tuż przez kontaktem na terenach cywilizacji
Inków i Azteków: modele rozwoju politycznego, podstawy gospodarcze.
Ameryka Łacińska doby konkwisty i w okresie kolonialnym – strategia podboju,
sytuacja geopolityczna XVI-XVIII wiek, tworzenie i funkcjonowanie struktur
instytucjonalnych, podstawy gospodarcze, rywalizacja międzynarodowa.
Ameryka Łacińska w XIX wieku – wojny niepodległościowe i kształtowanie
narodów-państw latynoamerykańskich, kształtowanie tożsamości narodowej,
nowe struktury polityczne, społeczne i gospodarcze, masowe migracje, konﬂikty
zbrojne, relacje Ameryka Łacińska - USA.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Obowiązuje minimum 60% obecności na wykładach. Egzamin pisemny
(test, pytania otwarte, deﬁnicje) na zakończenie całego kursu. Z egzaminu
należy uzyskać minimum 60% punktów. Treść egzaminu obejmuje całość
kursu (okres konkwisty - okres kolonialny - okres republikański). Do
egzaminu końcowego są dopuszczone osoby, które mają zaliczone
ćwiczenia

ćwiczenia

Zaliczenie z ćwiczeń odbędzie się w dwóch częściach: z części
prekolumbijskiej i części kolonialnej (1); z części wojen
niepodległościowych i kształtowania republik latynoamerykańskich (2).
zaliczenie pisemne Kolokwia będą miały formę pisemnego testu, pracy z mapą i komentarzy
materiału źródłowego. Należy uzyskać minimum 60% punktów z każdego
kolokwium. Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest 90% obecności oraz
aktywność podczas zajęć (dodatkowa punktacja przy ocenie końcowej).

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie dotyczy

Sylabusy

115 / 220

Kultura miejska w Ameryce Łacińskiej (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13A0.1585139426.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W ramach kursu uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat miast, miejskiej kultury oraz miejskich studiów
kulturowych w Ameryce Łacińskiej. Celem konwersatorium jest dostarczenie uczestnikom wiedzy oraz
umożliwienie dyskusji na temat historii miast, procesów urbanizacji, migracji wewnętrznych i współczesnej
miejskiej zmiany kulturowej oraz społecznej w Ameryce Łacińskiej, a także analiza wybranych przedstawień
latynoamerykańskich miast w sztuce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

różnorodne zagadnienia związane
z latynoamerykańską kulturą miejską i miejskimi
studiami kulturowymi.

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

związki pomiędzy manifestacjami kultury miejskiej
a procesami społecznymi, politycznymi
i ekonomicznymi.

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

opisać i zanalizować procesy urbanizacyjne
w Ameryce Łacińskiej.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

zidentyﬁkować najważniejsze zjawiska i procesy
w obrębie latynoamerykańskiej kultury miejskiej.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

wykorzystać nabytą wiedzę do analizy najnowszych
zjawisk w obrębie latynoamerykańskiej kultury
miejskiej.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4

dostrzec podobieństwa i różnice pomiędzy procesami
i manifestacjami kultury miejskiej w różnych częściach
świata.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

LAT_K1_K01, LAT_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

analizy zagadnień współczesnej kultury miasta
i krytycznej ich oceny.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

45

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wprowadzenie do latynoamerykańskich studiów miejskich; 2. Historia rozwoju
miast w Ameryce Łacińskiej; 3. Latynoamerykańskie mega-miasta; 4. Nieformalne
(popularne) osiedla w Ameryce Łacińskiej; 5. Przestrzenne i społeczne podziały w
latynoamerykańskich miastach; 6. Miejska przestrzeń publiczna w Ameryce
Łacińskiej; 7. Społeczeństwo obywatelskie w latynoamerykańskich miastach; 8.
Latynoamerykańskie programy miejskich polityk kulturowych; 9. Miasto
rzeczywiste i wyobrażone: Lima; 10. Miasto rzeczywiste i wyobrażone: Mexico
City; 11. Miasto rzeczywiste i wyobrażone: Buenos Aires.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, prezentacja

Obecność (2 możliwe nieobecności) i aktywność podczas
zajęć (25%), prezentacja (25%) i kolokwium końcowe (50%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Super żołnierz (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13A0.1585090014.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

wprowadzenie do zagadnień biotechnologii, rewolucji biotechnologicznej, „wzmacniania” człowieka i ich
wykorzystania dla celów wojskowych w Stanach Zjednoczonych

C2

prezentacja i analiza różnorodnych zastosowań osiągnięć rewolucji biotechnologicznej przez amerykańskie siły
zbrojne

C3

omówienie konsekwencji społecznych i etycznych biotechnologizacji amerykańskiego super żołnierza
i pobudzenie akademickiej reﬂeksji bioetycznej nad konsekwencjami biotechnologicznego wzmacniania
i przekształcania żołnierza

C4

reﬂeksja na temat tego, na ile wizje fantastyki naukowej stają się naukową rzeczywistością

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

istotę i charakter rewolucji biotechnologicznej oraz
różne jej formy i zastosowania w sferze sił zbrojnych

LAT_K1_W04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W2

dylematy etyczne i ryzyko wiążące się z wdrażaniem
biotechnologii w sferze wojskowej

LAT_K1_W04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W3

najważniejsze funkcje zastosowania innowacji
biotechnologicznych w amerykańskich siłach
zbrojnych

LAT_K1_W04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować transformację sił zbrojnych pod wpływem
współczesnego rozwoju naukowo-technicznego

LAT_K1_U07

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U2

omówić najważniejsze innowacje i rozwiązania
w sferze psychofarmakologii, neurotechnologii,
cyborgizacji i inżynierii genetycznej

LAT_K1_U07

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U3

dokonać pogłębionej reﬂeksji nad konsekwencjami
transhumanizacji sił zbrojnych i kondycji postludzkiej

LAT_K1_U07

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego, krytycznego i twórczego myślenia

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K05

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

K2

kompetentnej prezentacji treści i ich oryginalnej
naukowej analizy

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K05

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rewolucja biotech. Wielka konwergencja; Amerykańskie siły zbrojne w dobie
biotechnologii; Rekrutacja: neurobiologia i proﬁlowanie genetyczne;
Psychofamarkologiczne zarządzanie zmęczeniem: „go pills” i „no-go pills”;
Zachipowani żołnierze; Wzmacnianie przez neurostymulowanie; Egzoszkielet
bojowy, Warrior Web i TALOS; Interfejs mózg-komputer, mózg-mózg;
Rekonﬁgurowanie: modyﬁkacje genetczne?; Ratowanie rannych i medycyna
rekonﬁguracyjna; Bioniczna proteza ręki; W stronę zapobiegania PTSD; Od
fantastyki naukowej do fantastycznej nauki. Dylematy bioetyczne

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na ocenę końcową kursu składa się: ocena z egzaminu (40%) oraz
ocena z udziału w zajęciach (60%), na którą wpływa: (1)
aktywność, (2) przygotowanie i przedstawienie prezentacji oraz
karty pracy, (3) esej. Egzamin: pytania testowe zamknięte, pytania
testowe otwarte (opisowe). Obowiązkowa obecność. Dopuszczalne
dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Każda nadprogramowa
zaliczana w formie dodatkowego eseju (na temat wybrany z
zaproponowanej listy).

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowa obecność, dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności

Sylabusy
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Etniczność w ﬁlmie dokumentalnym (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13A0.1585139035.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest analiza i interpretacja wybranych ﬁlmów dokumentalnych, które zostały tak dobrane by
przedstawiały różne aspekty i wymiary zjawisk etnicznych. W trakcie zajęć studenci oglądając różnego typu ﬁlmy
dokumentalne będą mogli zapoznać się nie tylko z prezentowaną w nich problematyką ale także, ze sposobami
konstruowania obrazu grup etnicznych i szerzej problematyki etnicznej. W trakcie dyskusji na temat ﬁlmów będą
mogli nauczyć się jak wykorzystać pojęcia i teorie dotyczące etniczności do analizy i interpretacji oglądanych
obrazów, które stanowią teksty kulturowe. Ponieważ ﬁlm dokumentalny nie jest odzwierciedleniem „realnej,
obiektywnej rzeczywistości” studenci będą mogli się zapoznać ze strategiami wytwarzania i nadawania
autentyczności w oglądanych ﬁlmach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w zaawansowanym stopniu historyczne i aktualne
procesy etniczne, ich społeczny, polityczny oraz
kulturowy wymiar.

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06

esej

W2

mechanizmy rządzące dawnymi i współczesnymi
procesami migracyjnymi oraz rolę etniczności w życiu
migrantów i podtrzymywaniu grupowej odrębności.

LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

esej

W3

sposoby konstruowania obrazu grup etnicznych
i szerzej problematyki etnicznej w ﬁlmie
dokumentalnym.

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W04

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

w oglądanych na zajęciach ﬁlmach identyﬁkować
i wyjaśniać szeroko rozumiane procesy etniczne i ich
polityczne, kulturowe i społeczne aspekty.

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03

esej

U2

brać czynny udział w dyskusjach dotyczących
bieżących wydarzeń oraz dylematów społecznopolitycznych związanych różnorodnymi zjawiskami
etnicznymi.

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

esej

U3

prawidłowo identyﬁkować i wyjaśniać zjawiska oraz
procesy etniczne posługując się przy tym naukową
terminologią, używaną w studiach nad etnicznością.

LAT_K1_U02

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego odbioru i analizy prezentowanych
na zajęciach ﬁlmów.

LAT_K1_K05

esej

K2

jest wrażliwy społecznie

LAT_K1_K04

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do zajęć

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

W trakcie konwersatorium będą analizowane i interpretowane ﬁlmy
dokumentalne, które będą dotyczyły szeroko rozumianej problematyki
etnicznej. Poszczególne ﬁlmy są poświęcone konﬂiktom etnicznym, uprzedzeniom,
stereotypom i dyskryminacji na tle etnicznym, problematyce migracji, uchodźców W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2
i migracji ekonomicznych, przesiedleniom, etnicznej tożsamości a także wojnom i
czystkom etnicznym, prześladowaniom i ludobójstwu, etnicznej historii
konstruowanej przez odrębne wspólnoty pamięci, sytuacji mniejszości etnicznych i
narodowych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ﬁlm dokumentalny
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności
nieusprawiedliwione, każda kolejna musi zostać zaliczona w formie
uzgodnionej z prowadzącą. Nieobecność na ponad 5 zajęciach wyklucza
możliwość uzyskania zaliczenia). Zajęcia kończą się egzaminem w formie
eseju.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na konwersatorium jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności, każda kolejna musi zostać zaliczona w
formie uzgodnionej z prowadzącym. Nieobecność na ponad 5 zajęciach wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia.

Sylabusy
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Malarstwo amerykańskie od czasów kolonialnych do początku XX wieku
(KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13A0.1585139074.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z jak najszerszym przedmiotowo zakresem sztuki amerykańskiej
od czasów kolonialnych aż po czasy współczesne.

C2

Celem zajęć jest także wykształcenie wśród studentów zdolności do samodzielnej analizy i interpretacji dzieła
artystycznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kontekst powstawania malarstwa amerykańskiego

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W04

projekt

LAT_K1_U04

projekt

LAT_K1_K05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

osadzić nurty i szkoły malarskie w szerszym
kontekście kulturowym, czy przemian społecznych
i ekonomicznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy przemian w sztuce amerykańskie
w kontekście przemian kulturowych , społecznych,
ekonomicznych i politycznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

prapoczątki malarstwa kolonialnego - anonimowi Limner Painters

W1, U1, K1

2.

Robert Feek, Joseph Blackburn, John Wollaston - w stronę portretów
reprezentacyjnych

W1, U1, K1

3.

John Singleton Copley - w poszukiwaniu narodowej tożsamości

W1, U1, K1

4.

Gilbert Stuart - tworzenie mitu

W1, U1, K1

5.

Folk art - merkantylne podstawy sztuki

W1, U1, K1

6.

Amerykanie w Paryżu (Whistler, Cassat, Sargent)

W1, U1, K1

7.

Importowany modernizm

W1, U1, K1

8.

ashcan school

W1, U1, K1

9.

Szkoła kuzkeńska ( Escuela Cuzqueña)

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie i przedstawienie na zajęciach 10 minutowego projektu
dotyczącego jednego dzieła malarskiego (wybór musi zostać uprzednio
uzgodniony z prowadzącym)

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajmość angielskiego pozwalająca na regularne czytanie tekstów

Sylabusy
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Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy etykiety
akademickiej (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13A0.1585139053.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs niniejszy ma charakter dwutorowy. Jego uczestnicy będą zdobywali zarówno praktyczne umiejętności
z zakresu przygotowania pism i dokumentów urzędowych funkcjonujących w obiegu uniwersyteckim jak również
będą mieli okazję pogłębienia znajomości zasad dobrego tonu obowiązujących w przestrzeni akademickiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

przeszłe i aktualne procesy społeczne i polityczne oraz
zjawiska kulturowe w państwach Ameryki Północnej
oraz istniejące między nimi zależności

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

potraﬁ analizować zachowania społeczne i kulturowe
w życiu publicznym społeczeństw amerykańskich

LAT_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

zasady ochrony własności intelektualnej
i przemysłowej oraz prawa autorskiego

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W08

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U1

potraﬁ analizować zachowania społeczne i kulturowe
w życiu publicznym społeczeństw amerykańskich

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07,
LAT_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

potraﬁ posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
wymaganym przez Europejski System Opisu
Kształcenia Językowego

LAT_K1_U06,
LAT_K1_U08

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wdrażania nabytej wiedzy w życiu publicznym, w tym
zawodowym.

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02,
LAT_K1_K03, LAT_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2

krytycznego obioru i analizy komunikowanych mu
treści.

LAT_K1_K02,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

Przygotowanie prac pisemnych

50

analiza i przygotowanie danych

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Praktyczne umiejętności z zakresu przygotowania rozmaitych pism i dokumentów
urzędowych funkcjonujących w obiegu uniwersyteckim:
komunikacja pisemna i telefoniczna; pisma oﬁcjalne, podania, kwestionariusze,
życiorys, list motywacyjny, poprawna kompozycja e-maila.

1.

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

Pogłębienie znajomości zasad dobrego tonu obowiązujących w przestrzeni
akademickiej, zasady funkcjonowania w społeczeństwie wieloetnicznym i
wielokulturowym.
2.

Savoir-vivre - historia i współczesność; zasady kurtuazji - tytułowanie, zasady
pierwszeństwa; język - kultura języka i znajomość norm językowych; netykieta i
dobre obyczaje w mediach społecznościowych; etykieta stroju i zachowania w
sytuacjach oﬁcjalnych - wizerunek własny, wizytówki, stroje oﬁcjalne, przyjęcia.
Praca nad umiejętnością autoprezentacji - elevator pich, prezentacja
mulitimedialna.

3.

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

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na ocenę końcową składają się: ocena z testu 50% oraz oceny z
prac pisemnych i prezentacji przygotowywanych w języku polskim i
angielskim (50%). Test może zostać przeprowadzony w formie
pisemnej w sali bądź przy pomocy jednej z platform nauczania
zdalnego. W trakcie trwania semestru student zobowiązany jest
przygotować i oddać w terminie wymagane prace pisemne oraz
wygłosić prezentację. Prowadzący ocenia je pod względem
poprawności językowej oraz zawartości merytorycznej.
Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe - student ma prawo do
dwóch nieobecności bez podania przyczyny. Część zajęć może być
realizowanych przy pomocy platformy nauczania zdalnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Część zajęć może odbywać się on-line na jednej z platform nauczania zdalnego.

Sylabusy
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Street art w Ameryce Łacińskiej (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13A0.1586125078.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W ramach kursu uczestnicy powinni zdobyć wiedzę o sztuce ulicy i teorii kultury, o najważniejszych
współczesnych zjawiskach kultury ulicznej w Ameryce Łacińskiej, o najważniejszych twórcach różnych form sztuki
ulicy oraz umiejętność dostrzegania kulturowych i społecznych efektów funkcjonowania sztuki ulicy w miastach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

najważniejsze sceny miejskie i twórców
latynoamerykańskiego street artu

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
projekt
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W2

najważniejsze kierunki i formy sztuki ulicy uprawianej
w Ameryce Łacińskiej

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
projekt

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U04

egzamin pisemny

LAT_K1_K01, LAT_K1_K05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

scharakteryzować społeczne i kulturowe
oddziaływanie latynoamerykańskiej sztuki ulicy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy i komentarza różnych manifestacji
zaliczanych w ramy latynoamerykańskiego street artu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

50

przygotowanie do egzaminu

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie: deﬁnicje, typy, inspiracje, kwestie prawne
2. Badania naukowe nad graﬃti i street artem
3. Krótka historia światowego street artu
4. Street art w Ameryce Łacińskiej: Brazylia
5. Street art w Ameryce Łacińskiej: Chile
6. Street art w Ameryce Łacińskiej: Peru
7. Street art w Ameryce Łacińskiej: Kolumbia
8. Street art w Ameryce Łacińskiej: Argentyna
9. Street art jako forma popkultury i subkultury
10. Street art a przestrzenie publiczne latynoamerykańskich miast
11. Street art jako głos wykluczonych i znak protestu
12. Street art jako miejska forma negocjowania tożsamości
13. Władza i polityczny wymiar latynoamerykańskiego street artu
14. Prezentacje projektów
15. Prezentacje projektów

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, wykład

Sylabusy

132 / 220

konwersatoryjny, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność (możliwe dwie nieobecności w semestrze), aktywność w
egzamin pisemny, projekt czasie zajęć, zrealizowanie mini-projektu dotyczącego sztuki ulicy,
zdanie egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Język portugalski z elementami kultury brazylijskiej (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13A0.1586125220.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest nauka podstawowych zwrotów i wyrażeń używanych w Brazylii w życiu codziennym,
umożliwiająca poprowadzenie prostej rozmowy oraz zapoznanie studenta z podstawowymi informacjami
na temat brazylijskiej kultury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

134 / 220

W1

podstawowe zwroty językowe, jak również
podstawowe sformułowania dotyczące życia
codziennego.

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

kody kulturowe regulujące interakcje w brazylijskim
życiu codziennym.

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

użyć podstawowych zwrotów w języku portugalskim,
w szczególności podstawowych sformułowań
dotyczących życia codziennego

LAT_K1_U04,
LAT_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

przedstawić siebie i innych, formułować pytania
LAT_K1_U05,
odnoszące się do życia prywatnego, dotyczące miejsca
LAT_K1_U07
zamieszkania, posiadanych rzeczy i innych osób.

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3

przeprowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że
rozmówca mówi wolno, wyraźnie i chce
współpracować.

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

LAT_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prostej komunikacji w języku portugalskim.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

80

przygotowanie do zajęć

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas kursu przerobione zostaną zwroty i wyrażenia oraz gramatyka wpisujące
się w poziom znajomości A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, zaliczenie
pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach
(dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona),
aktywność na zajęciach, przygotowywanie prac domowych,
oceny pozytywne z testów zaliczeniowych w trakcie semestru
oraz z egzaminu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie językiem portugalskim i kulturą Brazylii.

Sylabusy
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Popkulturowe wizje Ameryki (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13A0.60365917d9b58.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat sposobów kreowania artystycznych wizji Ameryki (głównie USA) w tekstach kultury
popularnej.

C2

Wykształcenie umiejętności krytycznej analizy tekstów kultury popularnej pod względem przedstawionych w nich
wizji Ameryki.

C3

Ukazanie znaczenia kultury popularnej w procesie kształcenia wyobrażeń, oczekiwań i osądów, odnoszących się
do Ameryki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zależności między kulturą popularną, wizerunkiem
regionów geograﬁcznych i społeczno-kulturowych oraz LAT_K1_W02,
w jaki sposób te wizje oddziałują na odbiorców tekstów LAT_K1_W04
kultury popularnej.

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dostrzegać i analizować teksty kultury popularnej pod
względem sposobów, w jaki odzwierciedlają
rzeczywistość społeczno-kulturową Ameryki.

LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

esej, prezentacja

U2

dostrzegać i analizować najważniejsze problemy
społeczne, polityczne czy gospodarcze Ameryki
w kontekście ich wizji w tekstach kultury popularnej.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

esej, prezentacja

K1

wykorzystania swojej specjalistycznej,
interdyscyplinarnej wiedzy na temat kultury
popularnej, o przygotowuje studenta do pracy
w zawodzie dziennikarza lub eksperta w dziedzinie
kultury popularnej.

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K05

esej, prezentacja

K2

podjęcia dalszej nauki i akademickiego
wyspecjalizowania w tej dziedzinie kultury popularnej
lub wybranej jej części, wykorzystując bazę
kulturoznawczą, amerykanistyczną czy geograﬁczną.

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02,
LAT_K1_K03,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przygotowanie do zajęć

40

Przygotowanie prac pisemnych

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Zajęcia organizacyjne.
2. Wprowadzenia do kultury popularnej i geograﬁi kultury.
3. Wprowadzenie do wizji Stanów Zjednoczonych w kulturze popularnej.
4. Kreowanie wizerunku poprzez obraz – miejsce jako bohater ﬁlmowy.
5. Kreowanie historii USA w kulturze popularnej.
6. Kreowanie wizji charakterystycznego wycinka rzeczywistości.
7. Forma ﬁlmowa a seriale w kontekście kreowania wizerunku miejsca.
1.

W1, U1, U2, K1, K2
8. Seriale jako forma kreowania wizji lokalnej kultury amerykańskiej.
9. Gry wideo jako tekst kultury.
10. Gry o charakterze ﬁkcji historycznej jako sposób kreowania wizerunku
miejsca.
11. Literatura jako popularne narzędzie kreowania wizerunku rzeczywistości.
12. Wizje ameryki w komiksie jako specyﬁczna formy przekazu kulturowego.
13. Jak muzyka może kreować rzeczywistość?
14. Idea albumów koncepcyjnych jako platformy do kreowania wizerunku

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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
lub ostatniego dnia zajęć dydaktycznych danego semestru. 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. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest
również przesłanie i zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich elementów
zaliczeniowych, wynikających z przeprowadzonych zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Historia potomków Afrykańczyków w Ameryce Łacińskiej (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13A0.604885220ddd6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć będzie omówienie doświadczeń Afroamerykanów na przestrzeni wieków na kontynencie
amerykańskim. Omówione zostaną główne koncepcje historyczne, polityczne, społeczne i postkolonialne
związane z tożsamością, dorobkiem i dziedzictwem potomków osób, które siłą zostały wywiezione z Afryki
i zmuszone do życia w nowej rzeczywistości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

historię niewolnictwa w Ameryce oraz współczesną
sytuację Afrolatynoamerykanów

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

esej

W2

wiodące teorie postkolonialne

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśnić pozycję Afroamerykanów w strukturze
społecznej państw latynoamerykańskich posługując
się pojęciami z zakresu nauk społecznych

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02

esej

U2

identyﬁkować elementy dziedzictwa
afrolatynoamerykańskiego

LAT_K1_U04

esej

LAT_K1_K02

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania nabytej wiedzy w analizie
współczesnych zjawisk

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie eseju

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do zajęć; Historia niewolnictwa w Amerykach,wiek XVI –XIX;
Historia niewolnictwa w Amerykach, wiek XVI –XIX; Naukowy Rasizm” przełom
XIX/XX; Afroamerykanie w I połowie XX wieku w dobie „demokracji rasowej”;
Aktywizm Afroamerykanów w II połowie XX wieku; Wiodące teorie postkolonialne;
“Feminismo negro” –ruch czarnoskórych kobiet w Ameryce Łacińskieji teoria
przecięć; Doświadczenia Afroamerykanów: Meksyk; Doświadczenia
Afroamerykanów: Brazylia; Doświadczenia Afroamerykanów: USA& Wielka
Brytania; Doświadczenia Afroamerykanów: Argentyna; Walka z dyskryminacją
rasową, akcje aﬁrmatywne i wyrównywanie szans w krajach Ameryki Łacińskiej w
XXI wieku; Dziedzictwo afrolatynoamerykańskie.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność na zajęciach oraz napisanie eseju (wg wymogów
podanych na pierwszych zajęciach). Dopuszczalne są dwie nieobecności
nieusprawiedliwione; ewentualne dodatkowe nieobecności muszą zostać
zaliczone w formie uzgodnionej z prowadzącą. Nieobecność na ponad
połowie zajęć wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia z przedmiotu.
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Historia kina Ameryki Łacińskiej (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13A0.604885878ce09.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy dotyczącej przekrojowej historii kina w krajach Ameryki Łacińskiej (1897–2020)
ze wskazaniem kluczowych twórców i najważniejszych dzieł.

C2

Omówienie zjawisk natury polityczno-gospodarczej i społeczno-kulturowej, które wpłynęły na kształt kultury
ﬁlmowej danego okresu.

C3

Wyposażenie uczestników kursu w teoretyczno-ﬁlmowe narzędzia analityczne niezbędne do zrozumienia dzieła
ﬁlmowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

historię kształtowania się przemysłu
kinematograﬁcznego w krajach Ameryki Łacińskiej.

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

specyﬁkę kolejnych okresów w historii kina
LAT_K1_W04,
latynoamerykańskiego z rozróżnieniem na trzy typy:
LAT_K1_W05
kinematograﬁe transnarodowe, narodowe i regionalne.

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W3

sposoby interpretowania ﬁlmu jako krytyki
rzeczywistości społecznej i politycznej.

LAT_K1_W07

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U1

za pomocą zdobytej wiedzy teoretycznej podjąć się
krytycznej analizy dzieł ﬁlmowych wyprodukowanych
na przestrzeni lat w Ameryce Łacińskiej; wykazać
społeczny i kulturowy charakter dzieł ﬁlmowych w ich
kontekście regionalnym i historycznym.

LAT_K1_U04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U2

rozpoznać i omówić zjawiska historyczno-ﬁlmowe
kinematograﬁi narodowych Ameryki Łacińskiej
w kontekście złożonych zależności międzynarodowych
(politycznych, ekonomicznych etc.) i procesów
migracyjnych.

LAT_K1_U04,
LAT_K1_U05

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U3

przygotowywać i opracowywać rozprawy pisemne oraz
wypowiedzi ustne związane z omawianymi
problemami.

LAT_K1_U06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

LAT_K1_K02, LAT_K1_K05

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania interdyscyplinarnej wiedzy na temat
historii kina Ameryki Łacińskiej w pracy w obszarach
związanych z kulturą amerykańską i kulturą ﬁlmową.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

13

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Zajęcia wprowadzające: deﬁnicja kluczowych pojęć i teoria przemysłu ﬁlmowego.
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "A Brief History of Film" (Claudio Caldaresco, USA, 2011), W1, W3, U2, K1
"100 Years of Cinema" (USA, 2016)

2.

Kino nieme I: klasyczne (l. 90. XIX w.–l. 20. XX w.). Kino mainstreamowe vs. kino
criollos.
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "El últimomalón" (Alcides Greco, Argentyna, 1916), "El
automóvilgris" (Enrique Rosas, Meksyk, 1919)

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

3.

Kino nieme II: awangardowe (l. 20.–30. XX w.). Czy kino awangardowe jest
polityczne?
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "Que viva Mexico!" (Sergei Eisenstein, Meksyk, 1932),
"Limite" (Mario Peixoto, Brazylia, 1929)

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

4.

Kino klasyczne I: przełom dźwiękowy (1930–1935). „System gwiazd” w wersji
latynoamerykańskiej.
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "El día que me quieras" (John Reinhardt, U.S.A., 1935),
"Vámonos con Pancho Villa!" (Fernando de Fuentes, Meksyk, 1935)

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

5.

Kino klasyczne II: rozwój przemysłu hollywoodzkiego (1936–1940). Kultura
popularna w kontekście globalizacji i glokalizacji.
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "Allá en el Rancho Grande" (Fernando de Fuentes,
Meksyk, 1936), "Puerta cerrada" (Luis Saslavsky, Argentyna, 1938)

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

6.

Kino klasyczne III: apogeum (l. 40. XX w.). Produkcja ﬁlmowa podczas II WŚ oraz
Meksykańska Szkoła Filmowa.
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "María Candelaria" (Emilio „El Indio” Fernández, Meksyk,
1943), "Río Escondido" (Emilio „El Indio” Fernández, Meksyk, 1947)

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

7.

Kino klasyczne IV: kino czasów peronizmu (1946–1955). Filmowe reprezentacje i
kontestacje peronizmu w Argentynie.
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "Dios se lo Pagu" (Luis Amadori, Argentyna, 1948), "Las
aguas bajan turbias" (Hugo del Carril, Argentyna, 1952)

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

8.

Kino klasyczne V: kryzys i schyłek okresu (l. 50. XX w.). Upadek koncepcji Studio
Cinema.
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "Aventurera" (Alberto Gout, Meksyk, 1950), "Nem
Sansão, Nem Dalila" (Carlos Manga, Brazylia, 1954)

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

9.

Neorealizm i strategie autorskie: Tercer Cine (l. 50. XXw.)
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "Los olvidados" (Luis Buñuel, Meksyk, 1950), "La mano
en la trampa" (Leopoldo Torre Nilsson, Argentyna, 1961)

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

10.

Nowe kino latynoamerykańskie: Militant Phase I: (pocz. l. 60. XX w.). Rewolucyjny
kontekst, nowa estetyka ﬁlmowa.
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "Araya" (Margot Benacerraf, Wenezuela, 1959), "Deus e
o Diabo na Terra de Sol" (Glauber Rocha, Brazylia, 1963)

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

11.

Nowe kino latynoamerykańskie: Militant Phase II: (l. 60/70. XX w.). Filmowe
(re)wizje socjalistycznej nowoczesności.
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "La hora de los hornos" (Fernando Solanas and Octavio
Getino, Argentyna, 1968), "La batalla de Chile" (Patricio Guzmán, Chile,
1975–1979)

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

12.

Nowe kino latynoamerykańskie: Militant Phase III: (l. 60/70. XX w.).
Kinematograﬁa kubańska w cieniu rewolucji.
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "Lucía" (Humberto Solás, Kuba, 1968), "Memorias del
subdesarrollo" (Tomás Gutiérrez Alea, Kuba, 1968)

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

Sylabusy
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13.

Nowe kino latynoamerykańskie: Neobaroque Phase (l. 70/80. XX w.). Neobarok
jako nurt ﬁlmowy.
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "Frida, naturaleza viva" (Paul Leduc, Meksyk, 1983), "La
nación clandestina" (Jorge Sanjinés, Boliwia, 1983)

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

14.

Kino współczesne I: stan zapaści i ponowne odrodzenie (l. 90. XX w.).
Współczesne mapowanie kina Ameryki Łacińskiej.
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "Como agua para chocolate" (Alfonso Arau, Meksyk,
1992), "Fresa y Chocolate" (Tomás Gutiérrez Alea i Juan Carlos Tabío, Kuba,
1993), "Central do Brasil", (Walter Salles, Brazylia, 1998)

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

15.

Kino współczesne II: (2000–2020). Przegląd najważniejszych szkół, nurtów,
tendencji.
Egzempliﬁkacje ﬁlmowe: "La mujer sin cabeza" (Lucrecia Martel, Argentyna,
2008), "La teta asustada" (Claudia Llosa, Peru, 2010)

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe,
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
• uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności (każda
kolejna powinna zostać odrobiona poprzez pisemną wypowiedź na
temat, którego dotyczyło opuszczone spotkanie –we wcześniejszym
porozumieniu z prowadzącą). W ramach przygotowania do każdych
(poza pierwszymi) zajęć: obowiązkowa lektura jednego z dwóch
wskazanych ﬁlmów. • przygotowanie krótkiej wypowiedzi ustnej (5–10
min.) na jeden z tematów omawianych podczas zajęć. Na podstawie
materiałów własnych bądź zaproponowanych przez prowadzącą.
Prezentacja ma na celu uzupełnienie wprowadzającego nowy temat
wykładu konwersatoryjnego przedstawianego przez prowadzącą w
pierwszej części zajęć (w pierwszym tygodniu trwania kursu uczestnicy
dzielą się między sobą tematami, tak by prezentacje nie pokrywały się
tematycznie). • przygotowanie pisemnej wypowiedzi (w formie
krótkiego eseju 1–1,5 strony znormalizowanego tekstu) będącej
komentarzem do jednego z tematów omawianych na zajęciach.
Obowiązuje termin do niedzieli godz. 24.00 danego tygodnia, w którym
komentowane zajęcia miały miejsce. Nadesłane w danym tygodniu
eseje są następnie omawiane na początku kolejnych zajęć. • uzyskanie
przynajmniej 55% punktów z końcowego egzaminu pisemnego
złożonego z pytań zamkniętych i otwartych, przygotowanego w oparciu
o materiał omawiany na zajęciach. Wynik egzaminu będzie miał
decydujący wpływ na ocenę końcową, jednakże wysoki poziom
realizacji prac cząstkowych może podwyższyć ocenę o pół stopnia.
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Współczesne kino i telewizja w Ameryce Łacińskiej (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13A0.604885c143136.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedstawienie kluczowych nurtów, twórców i szkół współczesnego kina latynoamerykańskiego
z zaakcentowaniem dwóch perspektyw: lokalnej (państwowej i kulturowej) oraz globalnej (międzynarodowej
i transkulturowej).

C2

Interdyscyplinarne ujęcie kluczowych problemów podejmowanych w ﬁlmowych reprezentacjach
z uwzględnieniem ich politycznych, społecznych i kulturowych konotacji.

C3

Omówienie fenomenu popularności telewizji w krajach Ameryki Łacińskiej wraz z analizą najważniejszych
gatunków telewizyjnych.

C4

Wypracowanie umiejętności interpretacji i świadomego uczestnictwa we współczesnej kulturze audiowizualnej
Ameryki Łacińskiej za pomocą interdyscyplinarnych narzędzi analitycznych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

złożoną problematykę estetyki transkulturowej
w obszarze kultury wizualnej Ameryki Łacińskiej.

LAT_K1_W04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W2

znaczenie problemów stanowiących współczesne pola
tematyczne dla kina latynoamerykańskiego, jak
również ich konotacje ze złożoną (polityczną,
społeczną, kulturową) sytuacją danego regionu.

LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W3

społeczno-kulturowe podłoże dla każdej krajowej
kultury telewizyjnej regionu.

LAT_K1_W04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W4

logikę procesów społeczno-kulturowych, w ramach
których zaistniały przedstawiane zjawiska i potraﬁ je
opisać naukową terminologią.

LAT_K1_W04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U1

zaaplikować zdobytą wiedzę teoretyczną do analizy
wybranych zjawisk z zakresu kultury wizualnej; w toku
zajęć nabywa podstawowego warsztatu
ﬁlmoznawczego i medioznawczego.

LAT_K1_U04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U2

wskazać podobieństwa i różnice w rozwiązaniach
artystycznych dzieł ﬁlmowych powstałych
w kontekście kultury danego kraju Ameryki Łacińskiej
w odniesieniu do konkurencyjnych kinematograﬁi, jak
również międzykulturowość omawianych dzieł oraz
sproblematyzować współczesną tendencję kultury
ﬁlmowej ku globalizacji.

LAT_K1_U04,
LAT_K1_U05

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U3

przygotowywać i opracowywać rozprawy pisemne oraz
wypowiedzi ustne związane z omawianymi
problemami.

LAT_K1_U06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

K1

krytycznego odbioru współczesnej
latynoamerykańskiej sztuki ﬁlmowej i telewizyjnej oraz
uczestnictwa w kulturze wizualnej z pozycji
eksperckiej.

LAT_K1_K01, LAT_K1_K05

egzamin pisemny, esej

K2

udziału w dyskusji na temat aktualnych problemów
społecznych i geopolitycznych krajów Ameryki
Łacińskiej.

LAT_K1_K02

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie eseju

13

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Globalizacja i jej konsekwencje dla przemysłu ﬁlmowego – przykłady trzech
największych rynków ﬁlmowych: argentyńskiego, brazylijskiego
i meksykańskiego.

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

2.

Aspekty analizy dzieła ﬁlmowego i główne konteksty: ideologiczny, politycznospołeczny, kulturowy i estetyczny. Główne gatunki telwizyjne. Mozaika
współczesnej latynoamerykańskiej kultury wizualnej – wprowadzenie.

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

3.

Fenomen popularności telewizji – geneza, diagnoza i porównawcze studia
przypadków.

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

4.

Główne nurty kina dokumentalnego.

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

5.

Przegląd i znaczenie latynoamerykańskich festiwali ﬁlmowych. Kontynentalne i
międzynarodowe znaczenie przemysłu ﬁlmowego poszczególnych państw.

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

6.

Glokalizacja vs. estetyka transkulturowa – rozwinięcie warsztatu badacza.

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

7.

Ujęcie tematyczne: neoliberalizm, prawa człowieka, kryzys migracyjny,
perspektywa mniejszości, queer cinema etc. jako współczesne problemy kultury
wizualnej Ameryki Łacińskiej.

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

8.

Kino komediowe: śmiech na przekór, śmiech gremialny, śmiech przez łzy.

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

9.

Współczesne kino i telewizja w Meksyku – problematyka, twórcy, znaczenie.

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

10.

Współczesne kino i telewizja w Brazylii – problematyka, twórcy, znaczenie.

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

11.

Współczesne kino i telewizja w Argentynie – problematyka, twórcy, znaczenie.

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

12.

Odrodzenie kina kolumbijskiego.

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

13.

Rozkwit kina chilijskiego i peruwiańskiego.

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

Sylabusy
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14.

Historie mniej/nie-znane: kubański, boliwijski i kostarykański przemysł ﬁlmowy.

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

15.

Perspektywa odbiorców (kontekst kulturowy, sposoby dystrybucji, cyfryzacja i
edukacja ﬁlmowa). Podsumowanie zajęć.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe,
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
• uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności (każda
kolejna powinna zostać odrobiona poprzez pisemną wypowiedź na
temat, którego dotyczyło opuszczone spotkanie – we wcześniejszym
porozumieniu z prowadzącą). W ramach przygotowania do każdych
(poza pierwszymi) zajęć: obowiązkowa lektura jednego z dwóch
wskazanych ﬁlmów. • przygotowanie krótkiej wypowiedzi ustnej (8–10
min.) dotyczącej wybranego zagadnienia problemowego omawianego
następnie podczas danych zajęć na podstawie materiałów własnych
bądź zaproponowanych przez prowadzącą. Prezentacja ma na celu
uzupełnienie wykładu konwersatoryjnego (przedstawianego przez
prowadzącą w pierwszej części zajęć) o ważny kontekst polityczny,
społeczny, ekonomiczny bądź kulturowy. W pierwszym tygodniu trwania
kursu uczestnicy dzielą się między sobą tematami, tak by prezentacje
nie pokrywały się tematycznie. • przygotowanie pisemnej wypowiedzi
(w formie krótkiego eseju 1–1,5 strony znormalizowanego tekstu)
będącej komentarzem do jednego z tematów omawianych na zajęciach.
Obowiązuje termin do niedzieli godz. 24.00 danego tygodnia, w którym
komentowane zajęcia miały miejsce. Nadesłane w danym tygodniu
eseje są następnie omawiane na początku kolejnych zajęć. • uzyskanie
przynajmniej 55% punktów z końcowego egzaminu pisemnego
złożonego z pytań zamkniętych i otwartych, przygotowanego w oparciu
o materiał omawiany na zajęciach. Wynik egzaminu będzie miał
decydujący wpływ na ocenę końcową, jednakże wysoki poziom
realizacji prac cząstkowych może podwyższyć ocenę o pół stopnia.
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Brazylia XX i XXI wieku w tekstach (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13A0.60488a6a329ee.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zaprezentowanie studentom szerokiego wyboru tłumaczonych na j. polski tekstów brazylijskich
autorów – począwszy od dzieł socjologicznych, poprzez literaturę piękną, reportaż, a nawet komiks. Zestawione
ze sobą różnorodne teksty ukazują złożoność brazylijskiej kultury, jej niejednoznaczność oraz pozwalają
na dostrzeżenie aspektów wykraczających poza jej egzotyczny stereotyp.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie kluczowe elementy kultury
brazylijskiej, rozumie koncepcję m.in. „człowieka
serdecznego”, „jeitinho”, rozumie zróżnicowanie
socjokulturowe Brazylijczyków oraz procesy
historyczne, które przesądziły o specyﬁce
społeczeństwa brazylijskiego

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

W2

Student zna najważniejsze problemy społeczeństwa
brazylijskiego: nierówności społeczne i ich źródło,
skalę przemocy w szczególności w uboższych
dzielnicach wielkich miast, trudności z dostępem
do edukacji na wysokim poziomie i publicznych szkół
wyższych

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

U1

przedstawić zachodzące w Brazylii procesy społeczne,
które przesądziły o kształcie brazylijskiego
społeczeństwa na początku XXI wieku

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U05

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U2

krytycznie odnieść się do polskich i zagranicznych
tekstów poświęconych sytuacji społecznej i kulturowej
Brazylii

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktywnej samodzielnej pracy

LAT_K1_K01, LAT_K1_K02

prezentacja

K2

uczestniczenia w dyskusji podczas zajęć, w tym
komentowania zadanych tekstów

LAT_K1_K02

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Brazylia – wprowadzenie (prezentacja).
2. Radosna uczta indiańskich kanibali - Oswald de Andrade, „Manifest
antropofagiczny”, João Ubaldo Ribeiro, „Labirynt pamięci. Wiwat naród
brazylijski!”
3. Dlaczego Brazylia się nie udała? - Darcy Ribeiro, „O povo brasileiro”, Jô Soares,
„Xangô z Baker Street”
4. Ku przyszłości Brazylii przez estetyzację wykluczenia – Gilberto Freyre,
„Panowie i niewolnicy”
5. Pociągająca egzotyka przemocy – Draúzio Varella, „Ostatni krąg” i „Klawisze”,
Paulo Lins, „Miasto Boga”
6. Brazylijskie formy duchowości w kontekście społecznym - Renata SiudaAmbroziak, „Religia w Brazylii”

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.Kobiety w kawałkach – Rafael Montes, „Dziewczyna w walizce”, Marta Batalha,
„Niewidzialne życie”
8. Nierówne rachunki, świeże rany – Bernardo Kucinski, „Relacja z pewnych
poszukiwań”, João Ubaldo Ribeiro, „Dziennik latarni”
9. Dziennikarstwo zaangażowane – przypadek Eliane Brum, „Kolekcjoner
porzuconych dusz”
10. Ten sam gniew, nowa farba - André Diniz, „Olimpo Tropical”, “Favela w
kadrze” lub dokument „Pixo” (2010)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
30-45 minutowa prezentacja multimedialna oparta o analizę
tekstów (w j. polskim) na jeden z wybranych tematów
sugerowanych przez Prowadzącą. Przedmiot kończy się
egzaminem obejmującym treści poruszone na zajęciach przez
Prowadzącą oraz przedstawione podczas prezentacji
studenckich.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Współpraca rozwojowa w Ameryce Łacińskiej (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13A0.1585091334.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student posiada wiedzę i umiejętności pozwalające analizować zagadnienia dotyczące współpracy rozwojowej, jej
historii, najważniejszych aktorów w niej uczestniczących, form współpracy i jej efektywności ze szczególnym
uwzględnieniem współpracy w Ameryce Łacińskiej/oferowanej przez państwa regionu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

terminologię dotyczącą współpracy rozwojowej oraz
najważniejsze instytucje państw oraz organizacji
zaangażowanych we współpracę rozwojową.

LAT_K1_W02

projekt, prezentacja

W2

historię rozwoju instytucji pomocy rozwojowej oraz
zmieniających się koncepcji pomocy rozwojowej.

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W07

projekt, prezentacja

W3

współczesne trendy wyróżniające tę formę współpracy
między państwowymi i niepaństwowymi aktorami
międzynarodowymi.

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05,
LAT_K1_W07

projekt, prezentacja

W4

główne dyskursy dotyczące współpracy rozwojowej.

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

projekt, prezentacja

U1

wykorzystać bezpłatne i dostępne online bazy danych
do analizy i oceny proﬁlu dawców i biorców
współpracy rozwojowej, wysokości środków pomocy
i form współpracy.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05

projekt, prezentacja

U2

zastosować uzyskaną wiedzę do krytycznej analizy
zjawisk politycznych, gospodarczych i społecznych
powiązanych z problematyką współpracy rozwojowej.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

projekt, prezentacja

U3

dokonać krytycznej analizy praktyk pomocowych
oferowanych przez różne podmioty.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

projekt, prezentacja

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K05

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w dyskusjach na temat efektywności
współpracy rozwojowej i współczesnych trendów
w niej zachodzących.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

20

analiza i przygotowanie danych

10

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wprowadzenie do problematyki współpracy rozwojowej: podstawowe pojęcia,
aktorzy, w tym organizacje międzynarodowe.
Współpraca rozwojowa jako dyskurs.
Koncepcje współpracy rozwojowej.
Historia współpracy rozwojowej.

1.
Tradycyjni i nietradycyjni dawcy/partnerzy współpracy międzynarodowej.

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

Formy współpracy międzynarodowej.
Zagadnienie efektywności współracy rozwojowej.
Współpraca rozwojowa w Ameryce Łacińskiej. Państwa Ameryki Łacińskiej jako
dawcy współpracy rozwojowej - analiza wybranych przypadków.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest aktywność podczas zajęć oraz projekt
grupowy prezentowany pod koniec semestru oraz dodatkowe drobne
projekt, prezentacja
projekty w trakcie semestru. Dopuszczalne są dwie nieobecności
nieusprawiedliwione.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju ze szczególnym
uwzględnieniem regionu Ameryki Łacińskiej.

Sylabusy
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Handel ludźmi (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13A0.1586120583.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest rozwój wiedzy i twórcza dyskusja na temat różnorodnych form, przykładów oraz aspektów
zjawiska handlu ludźmi we współczesnym świecie. Student/ka kończący/a kurs potraﬁ wskazać i omówić
najważniejsze aktualne kwestie w debacie dotyczącej handlu ludźmi oraz poznał/a dogłębnie wybrane przypadki.
Jest także świadomy/a wyzwań i zagrożeń związanych ze współczesnym niewolnictwem w kontekście zarówno
globalnym, jak i krajowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

najważniejsze formy, tendencje oraz regiony
występowania współczesnego handlu ludźmi

LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

najważniejsze kwestie dotyczące międzynarodowego
i krajowego przeciwdziałania handlowi ludźmi

LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

zaliczenie pisemne,
prezentacja

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

LAT_K1_K03, LAT_K1_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać najważniejsze aspekty w debacie
o współczesnym handlu ludźmi

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zabierania głosu w dyskusji na temat kwestii
problemowych, prawnych, etycznych związanych
ze współczesnym niewolnictwem

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przygotowanie do sprawdzianu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Zajęcia organizacyjne
2. Wprowadzenie
3. Przyczyny handlu ludźmi
4. Formy współczesnego handlu ludźmi: sex traﬃcking
5. Formy współczesnego handlu ludźmi: labor traﬃcking
6. Mniej znane formy handlu ludźmi
7. Oﬁary handlu ludźmi
8. Sprawcy handlu ludźmi
9. Krajowe przeciwdziałanie handlowi ludźmi
10. Międzynarodowe przeciwdziałanie handlowi ludźmi
11. Handel ludźmi w Polsce
12. Przeciwdziałanie handlowi ludźmi w Polse
13. Handel ludźmi we współczesnej debacie: prostytucja vs. praca seksualna
14. Prezentacje
15. Kolokwium zaliczeniowe

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność – obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w
semestrze. Obecność na wszystkich zajęciach skutkuje doliczeniem 5
punktów do oceny końcowej. Przygotowanie do zajęć i aktywny udział
w dyskusjach dotyczących omawianych tekstów i prezentowanych
zagadnień będą oceniane po każdych zajęciach. Prezentacja –
obowiązkowa, prezentacja powinna dotyczyć tematu ćwiczeń, ale
wykraczać poza zakres omawianego materiału. *Kolokwium
zaliczeniowe – sprawdzające zagadnienia omawiane na ćwiczeniach i
w tekstach. Kolokwium będzie się składać z pytań testowych,
otwartych i zamkniętych. Z kolokwium będą zwolnione osoby, które
uzyskają maksymalną liczbę punktów za obecność i aktywność.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Matki, córki i czarownice – przestrzeń kobiet w prozie współczesnej
(Ameryka Łacińska, USA, Kanada) (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13A0.620b66cf092eb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta ze współczesną literaturą amerykańską, kanadyjską i latynoamerykańską na wybranych
przykładach Efekty uczenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

jak analizować i interpretować pozycję człowieka w
życiu społecznym w kanonicznych tekstach literackich

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

literackie odzwierciedlenie mechanizmów rządzących
procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi w
kontekście panamerykańskim

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W3

procesy zachodzące w społeczeństwach i państwach
amerykańskich, kanadyjskich i latynoamerykańskich
wykorzystując analizę tych zjawisk w odpowiednich
gatunkach literackich

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W06

zaliczenie na ocenę

U1

prawidłowo analizować zachowania społeczne i
kulturowe w życiu publicznym społeczeństw
amerykańskich, kanadyjskich i latynoamerykańskich
w oparciu o interpretację tych zjawisk w adekwatnych
tekstach literackich

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

dostrzegać przyczyny i skutki procesów migracyjnych,
etnicznych i rasowych mających miejsce w
społeczeństwach amerykańskich, kanadyjskich
i latynoamerykańskich na przykładzie ewolucji
gatunków literackich służących analizie konstrukcji
tożsamości

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U3

dostrzec odbicie problemów globalizacji w tekstach
literackich w ujęciu komparatystycznym

LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U06

zaliczenie na ocenę

LAT_K1_K02,
LAT_K1_K03, LAT_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wnikliwej analizy i interpretacji wybranych tekstów
literackich oraz jest społecznie wrażliwy na problemy
różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form
dyskryminacji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

60

analiza problemu

30

analiza badań i sprawozdań

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1. Imigracja i alienacja: Argentyna
2. Karnawał i kuchnia: Brazylia i Meksyk
3. Dyktatura i polityka: Peru i Dominikana
4. Popkultura i sztuka: Peru i Polska
5. Postkolonializm i synkretyzm: Kolumbia
6. Machismo i czarny humor: Kolumbia
1.

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

7. Purytanizm i feminizm: USA
8. Etnohistoria i feminizm: USA
9. Afrofuturyzm i gniew: USA
10. Postmodernizm i szaleństwa kury domowej: Kanada
11. Staruszka na gigancie: Kanada
12. Dystopia i antyklerykalizm: Kanada
13. Kłamstwa i bunt: Kanada

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

obecność, przeczytanie tekstu na zajęcia,aktywne uczestnictwo,
prezentacja z lektury i kolokwium zaliczeniowe; dopuszczalne są dwie
nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim nieobecności w semestrze.
Każdą kolejną należy odpracować w formie uzgodnionej z prowadzącymi
zaliczenie na ocenę
najpóźniej tydzień przed terminem kolokwium. 5 nieobecności oznacza
niezaliczenie kursu (za wyjątkiem nieobecności usprawiedliwionych
zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem o działalności związanej z
UJ)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii USA, Kanady i AmerykiŁacińskiej.

Sylabusy
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American Religiosity in Film (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13A0.1585162580.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wiedzą na temat głównych nurtów religijnych w USA oraz sposobem ich prezentacji
w ﬁlmach fabularnych.

C2

Wyczulenie studentów na stereotypowe przedstawianie pewnych elementów głównych tradycji religijnych
w ﬁlmach. Analiza przyczyn powstania danych stereotypów. Zestawienie rzeczywistości z obrazem ﬁlmowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

historię głównych nurtów religijnych w USA

LAT_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W2

genezę pluralizmu religijnego w USA

LAT_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W3

proces i przyczyny tworzenia pewnych stereotypów
na temat poszczególnych grup religijnych oraz ich
występowania w ﬁlmach Hollywood

LAT_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U1

analizować proces rozwoju amerykańskiego pluralizmu
LAT_K1_U06
i głównych nurtów religijnych

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

brać udział w dyskusjach na temat religijności w USA

LAT_K1_U06

zaliczenie ustne

U3

analizować stereotypy dotyczące głównych tradycji
religijnych w USA oraz ich reprezentacji w ﬁlmach

LAT_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny swojej wiedzy w zakresie przemian
amerykańskiej religijności

LAT_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K2

krytycznego odbioru treści dotyczących głównych
nurtów religijnych w USA zawartych w ﬁlmach

LAT_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K3

dyskusji nad stereotypami dotyczącymi różnych religii

LAT_K1_K05

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
W czasie zajęć prowadzący:
1. przekaże studentom listę pytań do każdego ﬁlmu.
2. zaprezentuje ﬁlm
3. omówi ze studentami ﬁlm i ich odpowiedzi na pytania
4. zaprezentuje i wyjaśni podstawowe założenia teologiczne, historię i rolę
głównych nurtów religijnych w USA.
5. przekaże literaturę przedmiotu
Tematy:
1. Purytanie: dziedzictwo reformacji, tradycja, teologia, przyczyny nietolerancji
religijnej w koloniach purytańskich

1.

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

2. Ewangelikalizm: Wielkie Przebudzenia, ruch przebudzeniowy, wędrowni
kaznodzieje i ich obraz w ﬁlmach z lat 50.
3. Amerykański fundamentalizm protestancki i jego obraz w ﬁlmach.
4. Katolicyzm jako religia imigrantów. Obraz katolicyzmu w ﬁlmach z lat 60. XX
wieku. .
5. Katolicyzm w ﬁlmach z początku XXI wieku. Współczesne problemy Kościoła
katolickiego w USA.
6. Judaizm jako religia imigrantów. Antysemityzm.
7. Tożsamość religijna. Identyﬁkacja grupowa. Problemy z akceptacją swej
przynależności do określonego wyznania. Stereotypy w ﬁlmach.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, zaliczenie
pisemne, zaliczenie ustne

Studenci oceniani są za aktywność w czasie zajęć - dyskusję
dotyczącą ﬁlmów (na podstawie wcześniej otrzymanych pytań)
oraz za znajomość zadanych tekstów. Do zaliczenia przedmiotu
niezbędne są punkty z aktywności, złożenie krótkiej pracy
pisemnej z propozycją dwóch nowych pytań do obejrzanych
ﬁlmów (wraz z odpowiedziami/własnymi przemyśleniami) oraz
zaliczenie kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest znajomość języka angielskiego. Zajęcia trwają 3 godziny lekcyjne (2h15min) dlatego spotkań jest 10.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność. Pozostałe należy zaliczyć na warunkach
uzgodnionych z prowadzącym.

Sylabusy
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Writing for Academic and Everyday Purposes (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13A0.60360acd665f7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Rozwijanie praktycznych umiejętności z zakresu przygotowania w języku angielskim tekstów akademickich
(abstrakt, streszczenie, recenzja, esej) oraz pism i dokumentów urzędowych funkcjonujących w obiegu
uniwersyteckim (CV, podania, raporty, kwestionariusze, maile)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady tworzenia tekstów akademickich w języku
angielskim (przede wszystkim z zakresu nauk
o polityce i administracji), oraz dokumentów
funkcjonujących w obiegu uniwersyteckim.

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W02,
LAT_K1_W08

zaliczenie pisemne, esej

W2

metodologię stosowaną w badaniach
latynoamerykanistycznych.

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W08

esej

W3

zasady merytorycznej i stylistycznej analizy i redakcji
tekstów naukowych w języku angielskim.

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W08

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

jasno i klarownie, zgodnie z zasadami poprawności
językowej, formułować swoje tezy i opinie.

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U08

zaliczenie pisemne, esej

U2

brać udział w dyskursie naukowym, sprawnie
wyszukując informacje i przygotowując w języku
angielskim teksty na tematy związane z życiem
społecznym, politycznym i kulturalnym państw
latynoamerykańskich oraz dokumenty funkcjonujące
w obiegu akademickim.

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U08

zaliczenie pisemne, esej

LAT_K1_K01, LAT_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przygotowania w języku angielskim tekstów
o charakterze akademickim poświęconych
problematyce latynoamerykanistycznej oraz tekstów
formalnych funkcjonujących w obiegu uniwersyteckim.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Przygotowanie do sprawdzianów

30

Przygotowanie prac pisemnych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Cele, struktura. kompozycja tekstu naukowego; Zasady tworzenia przypisów i not
bibliograﬁcznych; Krytyczna analiza źródeł;
Korzystanie ze słowników językowych; Język angielski w dyskursie akademickim,
Styl i rejestr; Podstawowe formy: esej, recanzja, abstrakt, sprawozdanie, protokół,
życiorys, list motywacyjny; Komunikacja za pomocą współczesnych mediów,
profesjonalna komunikacja elektroniczna. Netykieta

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na ocenę końcową składają się: oceny z krótkich testów językowych
30% oraz oceny z prac pisemnych (70%). Testy krótkie mogą zostać
przeprowadzone w formie pisemnej bądź przy pomocy jednej z
platform nauczania zdalnego. W trakcie trwania semestru student
zobowiązany jest przygotować i oddać w terminie wymagane prace
pisemne. Prowadzący ocenia je pod względem poprawności
językowej oraz zawartości merytorycznej. Uczestnictwo w zajęciach
jest obowiązkowe - student ma prawo do dwóch nieobecności bez
podania przyczyny. Część zajęć może być realizowanych przy
pomocy platformy nauczania zdalnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajmość języka angielskiego na poziomie B2.
Część zajęć może odbywać się on-line na jednej z platform nauczania zdalnego.

Sylabusy
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Zajęcia fakultatywne (P) - konwersatorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13A0.1590057445.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

posiada wiedzę na temat struktur i instytucji życia
społecznego państw amerykańskich

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W2

mechanizmy działania instytucji politycznych
i społecznych funkcjonujących w państwach
amerykańskich

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

W3

struktury i normy oraz procesy polityczne i społeczne
zachodzące na kontynencie amerykańskim, a także
teorie je wyjaśniające

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu analizy
procesów politycznych, społecznych i kulturowych

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

U2

samodzielnie poszerzać swoją wiedzę dotyczącą
przeszłych i współczesnych zjawisk i procesów
polityczno-społeczno-kulturowych

LAT_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

LAT_K1_K05

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego odbioru teksów naukowych i medialnych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

50

przygotowanie do egzaminu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe obejmują tematykę związaną z różnorodnymi zagadnieniami
politycznymi, prawnymi i społecznymi w wymiarze amerykańskim. Tematem zajęć
fakultatywnych mogą być kwestie teoretyczne i praktyczne związane z systemami
politycznymi i społecznymi, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym.
Informacja o konkretnej tematyce zajęć w danym roku akademickim jest
udostępniana na stronie internetowej Instytutu Amerykanistyki i Studiów
Polonijnych oraz na tablicy ogłoszeń przed rozpoczęciem roku akademickiego.
Zajęcia prowadzone są na ogół w języku polskim, choć dopuszcza się także
fakultety w języku obcym (w tym prowadzone przez profesorów wizytujących).

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Konwersatorium: obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalne dwie nieobecności, każda kolejna musi zostać
zaliczona w formie uzgodnionej z prowadzącym.

Sylabusy
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Leadership
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.140.5cb4256da2cd9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenia do interdyscyplinarnej problematyki przywództwa, szczególnie w kontekście polityki, biznesu,
aktywności społecznej.

C2

Rozwijanie kompetencji przydatnych w życiu akademickim: umiejętności komunikacyjnych, budowania relacji,
pracy w grupie, umiejętności analitycznych i prezentacyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

pojęcia i koncepcje stosowane w obszarze studiów nad
przywództwem.

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

opisane w literaturze z zakresu "leadership" zasady
skutecznego wyznaczania celów, działania
i rozwiązywania problemów.

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3

zaawansowane metody i stwierdzone prawidłowości
budowania wpływu (w biznesie, polityce, kulturze,
sporcie).

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

określić rodzaje, style, cele przywództwa w różnych
kontekstach społecznych

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

zdeﬁniować i zademonstrować kompetencje
przywódcze w praktyce organizacyjnej i życiu
społecznym.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U3

zidentyﬁkować potrzeby w zakresie przywództwa,
rozwiązywania problemów lub rozwijania kompetencji
przywódczych na różnych poziomach interakcji (od
indywidualnego do społecznego)

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

publicznego udziału w dyskusjach poświęconych
problematyce przywództwa

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K2

samodzielnie poszerzać swoją wiedzę, umiejętności
i kompetencje z zakresu przywództwa oraz
zarządzania.

LAT_K1_K02,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

50

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie projektu

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Leadership – koncepcje, pojęcia, wymiar teoretyczny i praktyczny (przywództwo a
kierowanie - rola zachowań liderskich we współczesnej teorii zarządzania
zespołem, metody budowania wspólnych celów i wizji, tworzenie wspólnych norm
i zasad, kształtowanie umiejętności przywództwa poprzez autodiagnozę,
ewolucyjna teoria przywództwa w praktyce).

W1, W2, W3

2.

Rodzaje, style, cele, znaczenie przywództwa. Umiejętności przywódcze w praktyce
organizacyjnej i życiu społecznym . Leadership jako element przygotowania do
życia akademickiego.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

3.

Amerykańscy liderzy w sferze społecznej, gospodarczej, politycznej, amerykańska
kultura przedsiębiorczości, przywództwo w amerykańskiej rzeczywistości
polityczno-społeczno-biznesowej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

4.

Leadership w społeczności lokalnej – inicjowanie i wdrażanie zmian w najbliższym
otoczeniu.

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

5.

Umiejętności lidera:
a) kontakty interpersonalne (analiza strategiczna procesu komunikacji,
autoprezentacja, wybrane techniki komunikacji perswazyjnej, komunikacja
asertywna jako narzędzie osiągania celów, i skutecznego wywierania wpływu bez
manipulacji, negocjacje, mediacje, sytuacje konﬂiktowe)

U1, U2, U3, K1, K2

6.

Umiejętności lidera: techniki decyzyjne, techniki samorozwoju (mind mapping,
techniki heurystyczne i in).

U1, U2, U3, K1, K2

7.

Umiejętności lidera: wizja i projekt (kultura projektowa, elementy zarządzania
projektami, charakterystyka myślenia projektowego)

U1, U2, U3, K1, K2

8.

Umiejętności lidera: zarządzanie czasem (praktyczne metody planowania i
organizowania pracy, rangowanie zadań, metody usprawniania organizacji pracy,
umiejętność pracy pod presją czasu)

U1, U2, U3, K1, K2

9.

Umiejętności lidera: wizerunek – techniki budowania wizerunku, umiejętność
wywierania wpływu, komunikacja zewnętrzna, kontakty z mediami, etykieta
biznesowa, etykieta dyplomatyczna)

U1, U2, U3, K1, K2

10.

Katalog dobrych wzorców przywództwa (studium przypadków).

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie kursu następuje w trybie gromadzenia punktów. Dla zaliczenia
przedmiotu koniecznych jest uzyskanie 60 punktów. Liczba punktów
odpowiada aktywności studentów podczas zajęć, ich zaangażowaniu i
przygotowaniu do uczestnictwa w symulacjach i grach dydaktycznych. 12
punktów odpowiada sumie obecności na zajęciach. 30 punktów
odpowiada wartości kolokwium zaliczeniowego 5-10 punktów odpowiada
prezentacji 1-5 punktów uzyskać można na w rezultacie aktywności na
zaliczenie na ocenę
każdych zajęciach. Student musi brać czynny udział w dyskusjach i grach
dydaktycznych na zajęciach, wykazać się umiejętnością analizy
prezentowanych przez prowadzącego case studies oraz tekstów. Jeśli
student nie zdoła przed końcem semestru zgromadzić 60 punktów,
przystępuje do kolokwium zaliczeniowego, na które składają się krótkie
pytania opisowe lub testowe (do zaliczenia potrzeba należy minimum
60% prawidłowych odpowiedzi).
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa - student ma prawo do dwóch nieobecności, pozostałe nieobecności muszą
zostać zaliczone poprzez prezentację na uzgodniony z prowadzącym temat.

Sylabusy
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Systemy polityczne państw Ameryki Łacińskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.140.5cb4257c20deb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi aspektami funckjonowania systemów politycznych,
podstawowymi formami współczesnych systemów politycznych oraz charakterystyką systemów politycznych
w wybranych państwach Ameryki Łacińskiej i Karaibów

C2

Celem kursu jest analiza funkcjonowania systemów demokratycznych i zagrożeń dla ich prawidlowego działania
w krajach regionu Ameryki Łacińskiej i regionu

C3

Celem kursu jest analiza działania systemów politycznych w sytuacjach kryzysowych - casus pandemii
koronawirusa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

LAT_K1_W02,
elementy strukturalne oraz podstawowe zasaty
LAT_K1_W04,
funkcjonowania współczesnych systemów politycznych
LAT_K1_W05

egzamin pisemny

W2

różnice występujące między różnymi formami
systemów politycznych w Ameryce Łacińskiej

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny

W3

relacje pomiędzy różnymi organami władzy oraz
pomiędzy organami władzy i innymi instytucjami
politycznymi w państwach latynoamerykańskich

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować i porównywać kompetencje
poszczególnych organów władzy

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

wskazać elementy charakterystyczne dla
współczesnych systemów politycznych w Ameryce
Łacińskiej i regionie Karaibów

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

wykorzystać pozyskaną wiedzę do klasyﬁkacji i oceny
współczesnych systemów politycznych w państwach
latynoamerykańskich

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

egzamin pisemny,
prezentacja

U4

interpretować uwarunkownia polityczne oraz
mechanizmy instytucjonalne charakterystycznych dla
regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny,
prezentacja

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

realizowania działań związanych z funkcjonowaniem
systemów politycznych w państwach Ameryki
Łacińskiej i Karaibów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

60

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do ćwiczeń

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

55

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
270

ECTS
9.0

177 / 220

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

podstawowe pojęcia z zakresu systemów politycznych; klasyﬁkacje systemów
politycznych; systemy partyjne; system prezydencki; system semiprezydencki;
system gabinetowo - parlamentarny; współczesne systemy wybranych państw
regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów (Argentyna, Brazylia, Chile, Peru,
Wenezuela, Meksyk, Gwatemala, Nikaragua, Kuba, Republika Dominikany)

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

egzamin pisemny składający się z 5 pytań otwartych; student może
przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń

ćwiczenia

prezentacja

przygotowanie prezentacji na określony temat;

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach; dpuszcalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności;

Sylabusy

178 / 220

Ameryka Łacińska w XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.140.5cb4257b5d038.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Studenci zaznajomieni zostaną z najważniejszymi wydarzeniami w XX-wiecznej historii Ameryki Łacińskiej.

C2

Studenci poznają najważniejsze zjawiska społeczne i polityczne determinujące kształt XX-wiecznej Ameryki
Łacińskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

179 / 220

W1

najważniejsze wydarzenia z historii politycznej
i społecznej XX-wiecznej Ameryki Łacińskiej, jak
również ich genezę i skutki.

LAT_K1_W03

egzamin pisemny / ustny

W2

podstawowe zjawiska kształtujące politykę, stosunki
społeczne i relacje gospodarcze w XX-wiecznej
Ameryce Łacińskiej.

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W3

cechy charakterystyczne XX-wiecznych
latynoamerykańskich reżimów niedemokratycznych
oraz ich społeczne skutki.

LAT_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W4

genezę i specyﬁkę latynoamerykańskich XX-wiecznych LAT_K1_W05,
ruchów rewolucyjnych i lewicowych.
LAT_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

W5

specyﬁkę i wyzwania procesu demokratyzacji
w Ameryce Łacińskiej.

LAT_K1_W05,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

osadzić zjawiska polityczne i społeczne XX-wiecznej
Ameryki Łacińskiej w kontekście szerszych procesów
zachodzących w świecie.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny / ustny

U2

analizować najważniejsze zjawiska społeczne
i polityczne determinujące kształt XX-wiecznej
Ameryki Łacińskiej.

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny / ustny

U3

wskazać, opisać i przeanalizować związki między
sytuacją społeczną a zamianą polityczną w XXwiecznej Ameryce Łacińskiej.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny / ustny

U4

dostrzec i przeanalizować wpływ zjawisk społecznopolitycznych XX-wiecznej historii Ameryki Łacińskiej
na współczesne wyzwania stojące przed państwami
regionu.

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny / ustny

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

szerokiego prezentowania swojej wiedzy i krytycznego
analizowania treści pojawiających się
w latynoamerykańskim dyskursie publicznym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

50

uczestnictwo w egzaminie

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
83

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

180 / 220

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Sytuacja polityczno-gospodarcza Ameryki Łacińskiej na przełomie XIX i XX w. 2.
Polityka USA wobec Ameryki Łacińskiej przełomu XIX i XX w. 3. Nacjonalizm i
rewolucja pierwszych dekad XX w. - rewolucja meksykańska, Estado Novo w
Brazylii, rządy Yrigoyena w Argentynie, apryzm w Peru 4. Zimna wojna w Ameryce
Łacińskiej. 5. W poszukiwaniu alternatyw - peronizm w Argentynie, gwatemalska
"wiosenna dekada", MNR w Boliwii, Goulart w Brazylii. 6. Koncepcja centrum i
peryferii, strategia industrializacji poprzez substytucję importu. 7. Rewolucja
kubańska. 8. Latynoamerykańscy socjaliści - Salvador Allende w Chile, sandiniści
w Nikaragui, Maurice Bishop w Grenadzie. 9. Doktryna bezpieczeństwa
narodowego i latynoamerykańskie dyktatury - Argentyna, Chile, Brazylia. 10.
Demokratyzacja w Ameryce Łacińskiej. 11. Rozliczenia z przeszłością - Komisji
Prawdy i Pojednania. 12. Konsensus waszyngtoński i neoliberalizm.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Egzamin obejmuje treści wykładów i wskazanych lektur.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione, każda następna wymaga
odrobienia na dyżurze, nieobecność na większej liczbie zajęć niż 5 oznacza niedopuszczenie do egzaminu.

Sylabusy

181 / 220

Ameryka Łacińska dzisiaj
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.140.1586124388.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs będzie dotyczył bieżących wydarzeń oraz sytuacji politycznej, ekonomicznej i społecznej w krajach
współczesnej Ameryki Łacińskiej. Celem kursu jest rozwinięcie wiedzy o dzisiejszych państwach
latynoamerykańskich i umiejętności analizowania najnowszych zdarzeń i zjawisk w regionie. Tematyka zajęć
poświęcona będzie m.in. organizacjom i polityce regionalnej, obecnej sytuacji ekonomicznej w konkretnych
państwach regionu, a także nowym ruchom społeczno-kulturowym. Podczas zajęć wskazane zostaną i omówione
najważniejsze aktualne trendy i zjawiska oraz wybrane przypadki w regionie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

182 / 220

W1

najważniejsze wydarzenia i zjawiska społeczne,
LAT_K1_W05,
gospodarcze i polityczne w regionie Ameryki Łacińskiej LAT_K1_W07

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie analizować obcojęzyczne treści medialne
dotyczące bieżących wydarzeń w Ameryce Łacińskiej
i opatrzyć je komentarzem

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

projekt

LAT_K1_K01, LAT_K1_K05

zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zabierania głosu w dyskusji na temat aktualnej
sytuacji krajów Ameryki Łacińskiej i ich krytycznej
oceny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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.

1. Zajęcia organizacyjne
2. Organizacje regionalne w Ameryce Łacińskiej
3. Spotkania „Szczytów Ameryk” (1994-2018)
4. Sprawa koncernu Odebrecht
5. Procesy demokratyzacji państw w Ameryce Łacińskiej – Kuba
6. Populizm ekonomiczny w Ameryce Łacińskiej – Wenezuela
7. Systemy ekonomiczne w krajach Ameryki Łacińskiej (1990-2018)
8. Sytuacja ekonomiczna w Argentynie: ﬁlm
9. Ekonomia nieformalna w Ameryce Łacińskiej
10. Ekonomia i nowe technologie: środowisko start-upów w Ameryce Łacińskiej
11. Prawa kobiet w Ameryce Łacińskiej – ruch Ni una menos
12. Działania wobec zmiany klimatu – doświadczenia latynoamerykańskie
13. Miejskie ruchy społeczne w Ameryce Łacińskiej
14. Prezentacje
15. Podsumowanie, kolokwium.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy

183 / 220

Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
W semestrze dopuszczalne są dwie nieobecności. Nieobecność na
większej liczbie zajęć niż połowa powoduje automatyczne niezaliczenie
kursu. Obecność na wszystkich zajęciach skutkuje doliczeniem 5
punktów do oceny końcowej. Aktywność będzie oceniana na podstawie
przygotowywanych przez uczestników prasówek dotyczących
bieżących wydarzeń politycznych, ekonomicznych, społecznych i
kulturowych w poszczególnych krajach Ameryki Łacińskiej. Prezentacja
powinna dotyczyć kraju, którym dana osoba się opiekuje w trakcie
kursu. Dokładny temat jest wybierany przez uczestników, prezentacja
może dotyczyć konkretnego wydarzenia lub zjawiska, które pojawi się
w prasówkach lub być ich podsumowaniem. Prezentacje będą oceniane
wg następujących kryteriów: poprawność metodologiczna i rodzaj
wykorzystanych źródeł, struktura, logika i forma prezentacji, wkład
pracy i staranność edycyjna. Kolokwium w formie pisemnej obejmuje
materiał omówiony podczas zajęć, złożone jest z pytań otwartych oraz
zadań testowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy

184 / 220

Literatura latynoamerykańska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.140.5cb4257b7a18b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student zapozna się z wybranymi pozycjami z zakresu literatury latynoamerykańskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

jak analizować i interpretować pozycję człowieka
w życiu społecznym w kanonicznych tekstach
literackich

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W07

zaliczenie na ocenę

185 / 220

W2

literackie odzwierciedlenie mechanizmów rządzących
procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi
w kontekście latynoamerykańskim

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W3

rolę i znaczenie mediów i instytucji kultury
we współczesnych społeczeństwach
latynoamerykańskich w odniesieniu do recepcji dzieł
literackich

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W07

zaliczenie na ocenę

U1

dostrzegać procesy zachodzące w społeczeństwach
i państwach latynoamerykańskich wykorzystując
analizę tych zjawisk w odpowiednich gatunkach
literackich

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

prawidłowo analizować zachowania społeczne
i kulturowe w życiu publicznym społeczeństw
amerykańskich w oparciu o interpretację tych zjawisk
w adekwatnych tekstach literackich

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

dostrzegać przyczyny i skutki procesów migracyjnych,
LAT_K1_U01,
etnicznych i rasowych mających miejsce
LAT_K1_U03,
w społeczeństwach latynoamerykańskich
na przykładzie ewolucji gatunków literackich służących LAT_K1_U04
analizie konstrukcji tożsamości

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wnikliwej analizy i interpretacji wybranych tekstów
literackich jest społecznie wrażliwy na problemy różnic
etnicznych, rasowych i wszelkich form dyskryminacji

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K2

dalszego uzyskiwania wiedzy i poszerzania swoich
umiejętności w zakresie analizy i interpretacji tekstów
literackich poprzez podjęcie studiów II stopnia, czy
udział w konferencjach i innych wydarzeniach
o charakterze naukowym

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

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

Sylabusy

186 / 220

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Tradycje literatur prekolumbijskich.
2. Tradycje literatur prekolumbijskich: Księga rodzaju i Popol Vuh
3. Epoka podboju: kroniki, relacje, listy z tomu Marii Sten Kronikarze kultur
prekolumbijskich (Krzysztof Kolumb, Bartholomé de Las Casas, , Bernal Díaz del
Castillo, , Núñez Cabeza de Vaca)
4. Epoka podboju: Hernán Cortés i Fray Bernardino de Sahagún
5. Regionalizm : José Eustacio Rivera Wir
6. Neoindygenizm i transkulturacja.
7. Neoindygenizm i transkulturacja: José María Arguedas Głębokie rzeki
8. Neoindygenizm w Meksyku: Rosario Castellanos Balún Canán
9. Lo real maravilloso: Alejo Carpentier Królestwo z tego świata
10. Realizm magiczny w Meksyku: Juan Rulfo Pedro Paramo
11. Realizm magiczny w Kolumbii: Gabriel García Márquez Bardzo stary pan z
olbrzymimi skrzydłami
12. Realizm magiczny i dekonstrukcja: Gabriel García Márquez Sto lat samotności
13. Kolokwium

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

obowiązkowe obecności, czytanie lektur na zajęcia, aktywne uczestnictwo
w zajęciach, prezentacja z lektury i kolokwium zaliczeniowe;
dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim
nieobecności w semestrze. Każdą kolejną należy odpracować w formie
zaliczenie na ocenę
uzgodnionej z prowadzącymi najpóźniej tydzień przed terminem
kolokwium. 5 nieobecności oznacza niezaliczenie kursu (za wyjątkiem
nieobecności usprawiedliwionych zaświadczeniem lekarskim lub
zaświadczeniem o działalności związanej z UJ)

187 / 220

Zróżnicowanie religijne społeczeństw latynoamerykańskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.140.5cb4257b96e9d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest zapoznanie uczestników kursu z procesami prowadzącymi do zróżnicowania religijnego społeczeństw
latynoamerykańskich oraz zaprezentowanie różnych form obecności sfery sacrum wśród zjawisk społecznych
i kulturowych regionu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

188 / 220

W1

zna i rozumie genezę zróżnicowania religijnego
społeczeństw latynoamerykańskich w czasach
nowożytnych

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W2

zna i rozumie czynniki społeczne i kulturowe
kształtujące współczesny obraz zróżnicowania
religijnego społeczeństw latynoamerykańskich

LAT_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W3

uczestnik kursu rozumie relacje zachodzące między
różnymi sektorami społeczeństwa
latynoamerykańskiego w zakresie różnic kulturowych,
w tym religijnych

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wskazać i interpretować różnorodne formy
religijności w społeczeństwach latynoamerykańskich

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03

egzamin pisemny / ustny

U2

potraﬁ wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania
zróżnicowanych religijnie społeczeństw
latynoamerykańskich

LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

LAT_K1_K01, LAT_K1_K05

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uczestnik kursu jest gotów do krytycznej analizy
informacji odnoszących się do aspektów religijności q
społeczeństwach latynoamerykańskich
i prezentowania nabytej wiedzy

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
57

ECTS
2.0

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.

Społeczeństwa latynoamerykańskie doby kolonialnej: oblicza katolicyzmu
latynoamerykańskiego; ortodoksja versus religijność ludowa, procesy
synkretyzmu, protestantyzm, judaizm.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy

189 / 220

2.

Społeczeństwa latynoamerykańskie - okres republikański: czynniki kształtowania
zróżnicowania religijnego Ameryki Łacińskiej, religie i kulty
afrolatynoamerykańskie.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

Społeczeństwa latynoamerykańskie czasów współczesnych: zjawiska religijne i
para-religijne (szamanizm, santos populares, synkretyzmy współczesne);
wyznania protestanckie, procesy sekularyzacji.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach
(obowiązuje minimum 90% obecności) oraz zaliczenie egzaminu w
formie pisemnej (należy uzyskać minimum 60% punktów). Do
egzamin pisemny / ustny
egzaminu obowiązuje materiał omawiany w trakcie wykładów oraz
znajomość pojęć i zjawisk z lektur obowiązkowych. W II terminie
egzamin ma formę ustną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość historii Ameryki Łacińskiej XVI-XXI wiek

Sylabusy

190 / 220

Problemy społeczne w Ameryce Łacińskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.180.5cb4257c405ba.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest omówienie wybranych problemów społecznych regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

różne przyczyny i wymiary nierówności społecznych
w regionie w wymiarze klasowym, rasowo-etnicznym,
etc.

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

191 / 220

W2

rolę i znaczenie ruchów społecznych w regionie

LAT_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

W3

przyczyny i skutki i mechanizmy wybranych
problemów społecznych; zna przyczyny, skutki
i mechanizmy przestępczności zorganizowanej

LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

identyﬁkować i wyjaśniać zjawiska nierówności
społecznych w społeczeństwach latynoamerykańskich

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

U2

przygotować i zaprezentować w formie pisemnej
i ustnej analizę problemów społecznych państw
latynoamerykańskich

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U3

analizować problemy społeczne w społeczeństwach
LAT_K1_U05,
latynoamerykańskich we współpracy z innymi osobami LAT_K1_U06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykazywania się wrażliwością społeczną na problemy
różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form
dyskryminacji

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

LAT_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

20

przygotowanie do egzaminu

45

przygotowanie do zajęć

30

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
127

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.

Dyskryminacja rasowa. Problem ubóstwa. Problemy miast. Dyskryminacja kobiet,
prawa kobiet. Problemy i prawa dziecka. Wybrane ruchy społeczne. Problemy
ekologiczne w regionie. Przyczyny i konsekwencje społeczne wybranych ruchów
rewolucyjnych. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia bieżące

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

Sylabusy

192 / 220

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie konwersatorium odbędzie się na podstawie:
obecności na zajęciach (dopuszczalne są dwie
nieobecności), przygotowania do zajęć oraz aktywności na
zajęciach, prezentacji, egzaminu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa - dopuszczalne są dwie nieobecności, każdą kolejną należy zaliczyć w formie
uzgodnionej z prowadzącym.

Sylabusy

193 / 220

Migracje w Ameryce Łacińskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.180.5cb4257b3fb28.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ameryka Łacińska jest regionem świata bardzo wyraźnie naznaczonym przez migracje. Tematyka kursu dotyczy
zarówno historycznych, jak i współczesnych latynoamerykańskich zjawisk migracyjnych, a szczególny nacisk
położony jest na dzisiejsze aspekty i konteksty migracji w Ameryce Łacińskiej i z udziałem Latynosów. W ramach
kursu uczestnicy powinni zdobyć wiedzę o migracjach latynoamerykańskich i najważniejszych współczesnych
zjawiskach migracyjnych w Ameryce Łacińskiej oraz umiejętność dostrzegania przyczyn i skutków migracji
i analizy różnych ruchów migracyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

194 / 220

W1

w ramach kursu student/ka zdobywa wiedzę
o historycznych i współczesnych zjawiskach
migracyjnych w Ameryce Łacińskiej.

LAT_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

student/ka poznaje w stopniu rozszerzonym
najważniejsze typy, konteksty i uwarunkowania
zjawisk migracyjnych w Ameryce Łacińskiej.

LAT_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student/ka potraﬁ zidentyﬁkować najważniejsze
zjawiska migracyjne w regionie Ameryki Łacińskiej.

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

student/ka potraﬁ dokonać analizy różnych ruchów
migracyjnych w kontekście konkretnych procesów
i zjawisk społeczno-kulturowych, politycznych
i ekonomicznych. .

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest wrażliwy/a na różne problemy
związane z dzisiejszymi ruchami migracyjnymi
w regionie Ameryki Łacińskiej.

LAT_K1_K01, LAT_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

student/ka rozwija zdolność krytycznego myślenia
i weryﬁkacji wiedzy własnej, potocznej i medialnej.

LAT_K1_K01, LAT_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

195 / 220

1. Migracje w Ameryce Łacińskiej – wprowadzenie; 2. Migracje w czasach
prekolumbijskich i kolonialnych; 3. Polityki migracyjne młodych państw
latynoamerykańskich; 4. Migracje a tożsamości narodowe państw Ameryki
Łacińskiej; 5. Współczesne polityki migracyjne państw latynoamerykańskich; 6.
Migracje wewnętrzne w Ameryce Łacińskiej; 7. Współczesne migracje
transnarodowe w Ameryce Łacińskiej; 8. Uchodźcy w Ameryce Łacińskiej; 9.
Migracje dzieci w Ameryce Łacińskiej; 10. Migracje ludności rdzennej w Ameryce
Łacińskiej; 11. Migracje związane ze zmianami klimatu; 12. Diaspora
latynoamerykańska na świecie; 13. Migracje latynoamerykańskie w ﬁlmie; 14.
Podsumowanie.

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, analiza tekstów, metoda projektów, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność podczas zajęć (możliwe 2
nieobecności), prezentacja, kolokwium końcowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy

196 / 220

Ewolucja tożsamości politycznej i kulturowej Ameryk w ujęciu
porównawczym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.1100.5cb4256fbf39c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z kluczowymi etapami budowania tożsamości mieszkańców obydwu
Ameryk oraz przygotowanie studentów do prowadzenia samodzielnej analizy czynników kształtujących tę
tożsamość.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

197 / 220

W1

kluczowe momenty ewolucji tożsamości politycznokulturowej mieszkańców obydwu Ameryk

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W05,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

przyczyny kulturowej odrębności Ameryki Łacińskiej
i Ameryki Północnej

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

przejawy artystycznego i kulturowego
odzwierciedlania przemian tożsamości politycznej.

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W05,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie poszukiwać źródła opisujące ewolucję
tożsamości politycznej i kulturowej Ameryki

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

porównać zjawiska zachodzące w różnych
krajach/regionach, wyjaśniając przyczyny odmienności
kulturowej i politycznej

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

LAT_K1_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

realizowania grupowych prac i projektów badawczych,
przyjmując różne zadania.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

przygotowanie do ćwiczeń

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

198 / 220

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Regiony kulturowe Ameryk. Rola środowiska geograﬁcznego w kształtowaniu się
regionalnych odrębności; różnice kultury mieszkańców Północy i Południa

W2

2.

Osiągnięcia kultury początków kolonizacji; rola życia religijnego i jego wpływ na
rozwój cywilizacji; teokracja w wersji purytańskiej i katolickich misji w Ameryce
Południowej

W1, W3, U1, K1

3.

Między imitacją a innowacją: zależność kultur amerykańskich od metropolii;
przyczyny i sposoby poszukiwania odrębności

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Kultura agrarna a preindustrialna: uprzemysłowienie Stanów Zjednoczonych oraz
gospodarka rolna Ameryki Południowej

W2, U2, K1

5.

Mity założycielskie niepodległych państw amerykańskich: od Jerzego Waszyngtona
W1, W2, W3, U1, U2, K1
do Simona Bolivara

6.

Niewolnictwo, abolicjonizm i ruchy antykolonialne oraz pro-tonarodowościowe

W2, W3, U1, U2

7.

Ideały wolności: mit pogranicza, kultura kowbojska i gaucho

W1, W2, W3, U1, U2

8.

Powstanie i rozwój rodzimej sztuki w obydwu Amerykach: malarstwo, teatr, kino

W3, U1, K1

9.

Przemiany kulturowe w Amerykach po II wojnie światowej: w stronę
internacjonalizacji i globalizacji

W1, U1, U2

10.

Procesy demokratyzacji i dążenie do sprawiedliwości społecznej: od Brown vs.
Board of Education po Rewolucję Kubańską i upadek reżimów wojskowych

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Między współpracą a walką: hegemonia kulturowa USA i reakcje krajów
amerykańskich

W2, U2, K1

12.

Dla ułatwienia rozeznania - treści programowe dla ćwiczeń:
- Kultura amerykańskiego purytanizmu / ewolucja religijna
- Tworzenie się historii amerykańskiej
- Mit amerykańskiej niezwykłości
- Kształtowanie się idei panamerykańskiej
- Narodziny tożsamości afroamerykańskiej
- Rolia„Frontier” (pogranicza) w kształtowaniu oblicza Ameryk
- Mity stworzenia cywilizacji rdzennych mieszkańców w Ameryce Płn. VS ludność
rodzima w relacjach odkrywców, podróżników, kolonistów i osadników
południowoamerykańskich i kanadyjskich
- Narodziny i różne oblicza nacjonalizmów amerykańskich frankofońskiego
- Kultura broni

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Końcowy egzamin jest przeprowadzany w pisemnej formie testu
jednokrotnego wyboru
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.
Każdą kolejną należy odpracować w formie uzgodnionej z
prowadzącymi najpóźniej tydzień przed terminem kolokwium. 5
nieobecności oznacza niezaliczenie kursu (za wyjątkiem
nieobecności usprawiedliwionych zaświadczeniem lekarskim lub
zaświadczeniem o działalności związanej z UJ). Aktywny udział w
dyskusji na podstawie przeczytanych tekstów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach

Sylabusy
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Etnopolityka w Ameryce Łacińskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.1100.5cab068687373.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze strukturą etniczno-rasową, polityką społeczną i kulturową skierowaną
wobec grup etnicznych oraz statusem prawnym i politycznym grup etnicznych na terenie Hispanoameryki
i obszaru Karaibów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie funkcję instytucji społecznych
i politycznych oraz procesy społeczne i polityczne
prowadzące do zróżnicowania etnicznego obszaru
Hispanoameryki i Karaibów

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04

egzamin ustny

W2

zna i rozumie najważniejsze mechanizmy /
paradygmaty polityczne i społeczne kształtujące
relacje inter-etniczne w czasach nowożytnych
na terenie Hispanomeryki i obszaru Karaibów

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05,
LAT_K1_W06

egzamin ustny

W3

zna i rozumie charakter ruchów społecznych, relacji
na linii państwo - mniejszości etniczne, narodowe,
procesy i rezultaty aktywizacji politycznej i kulturowej
przedstawicieli różnych grup etnicznych na terenie
Hispanoameryki i obszaru Karaibów

LAT_K1_W05,
LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

egzamin ustny

U1

potraﬁ zdeﬁniować i interpretować zagadnienia
związane z polityką państwa wobec grup etnicznych
w perspektywie historycznej i w kontekscie teorii nauk
politycznych

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02

egzamin ustny

U2

potraﬁ wskazać źródło i rezultat procesów
prowadzacych do nierówności społecznych
(klasowych, rasowych) oraz zróżnicowania etnicznego
i kulturowego społeczeństw latynoamerykańskich

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03

egzamin ustny

U3

potraﬁ w formie pisemnej i ustnej dokonać analizy
i interpretacji zjawisk społecznych w dziedzinie
etnopolityki na terenie Hispanoameryki i obszaru
Karaibów

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

egzamin ustny

LAT_K1_K01, LAT_K1_K05

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do krytycznej analizy i interpretacji
informacji dostępnych w sferze publicznej oraz
wykorzystania nabytej wiedzy w dalszej karierze
zawodowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
82

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematem zajęć są relacje na linii państwo – grupy etniczne na terenie
Hispanoameryki i obszaru Karaibów w czasach nowożytnych.
Analizie jest poddana ewolucja etnopolityki w kontekście zmieniających się
koncepcji państwa i prawa: kolonializmu, dekolonizacji, neo-kolonializmu;
koncepcja legal pluralism - legal monism, państwa narodowe (unitarne), państwa
wielokulturowe, państwa wielonarodowe.
Główną osią rozważań jest ewolucja polityki wobec ludów tubylczych
Hispanoameryki, analiza ich statusu politycznego, społecznego i prawnego w
czasach nowożytnych oraz analiza dynamiki ruchów społecznych i politycznych,
których głównymi aktorami byli i są przedstawiciele ludów tubylczych na
przestrzeni XIX – XXI wieku (ruchy indiańskie, nacjonalizm kreolski - kształtowanie
i ewolucja tożsamości narodowej; indigenizm republikański, indigenizm
współczesny, indianizm, neo-indigenizm, dekolonizacja, endokolonizacja).
Omawiamy również etnopolitykę wobec grup Afrolatynoamerykanów i potomków
migrantów z terytoriów azjatyckich, analizując ich status społeczny, polityczny i
prawny oraz aktywność w sferze społecznej, politycznej i gospodarczej
Hispanoameryki i obszaru Karaibów w czasach nowożytnych.
Podczas zajęć krytyczna analiza obejmuje dokumenty narodowe i
międzynarodowe odnoszące się do praw człowieka, praw kulturowych, praw
mniejszości, praw ludów tubylczych.
Omówione zagadnienia teoretyczne są konfrontowane z wybranymi case studies.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, wykład
konwencjonalny, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne
dwie nieobecności) oraz przygotowanie się i zaliczenie egzaminu ustnego
(pytania testowe z treści kursu oraz zaprezentowanie przygotowanego
samodzielnie wybranego przypadku / zagadnienia / zjawiska).
Nadprogramowe nieobecności skutkują koniecznością napisania
dodatkowo eseju akademickiego na temat uzgodniony z prowadzącym i
złożenia go do końca I terminu sesji zimowej. Podejście do egzaminu
będzie możliwe dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny z eseju.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs Dzieje Ameryki Łacińskiej, Społeczeństwa Ameryki Łacińskiej, Ameryka Łacińska w XX wieku

Sylabusy
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Myśl polityczna w Ameryce Łacińskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.1100.5cb4257cda093.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

wskazanie głównych nurtów rozwoju myśli politycznej w Ameryce łacińskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

powody powstawania i zanikania nurtów w myśli
politycznej w Ameryce łacińskiej

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

204 / 220

U1

wskazać korelacje pomiędzy wydarzeniami
historycznymi, społecznymi i ekonomicznymi
a powstawaniem i zanikaniem nurtów w myśli
politycznej w Ameryce łacińskiej

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U05

projekt, prezentacja

LAT_K1_K05

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dokonać krytycznej analizy rozwoju
latynoamerykańskiej myśli politycznej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

35

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do zajęć

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

analiza źródeł historycznych

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

powstanie myśli independystycznej

W1, U1, K1

2.

prapoczątki liberalizmu

W1, U1, K1

3.

konﬂikt z kościołem i jego wpływ na powstanie myśli konserwatywnej

W1, U1, K1

4.

powody powstania myśli radykalnej - między socjalizmem, anarchizmem, anarchoW1, U1, K1
syndykalizmem a komunizmem

5.

indygenizm i jego konsekwencje dla myśli politycznej

Sylabusy

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, prezentacja przygotowanie projektu i prezentacja wyników badań
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Español especializado/Język specjalistyczny hiszpański
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.1100.5cb4257d03c20.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Hiszpański

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest doskonalenie praktycznej znajomości języka hiszpańskiego oraz specjalistycznego słownictwa
z zakresu studiów latynoamerykanistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

konstrukcje gramatyczne języka hiszpańskiego;
charakterystykę latynoamerykańskich odmian języka
hiszpańskiego

LAT_K1_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

specjalistyczne słownictwo z zakresu studiów
latynoamerykanistycznych ze szczególnym
uwzględnieniem dziedzin społeczeństwa i polityki

LAT_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozumieć specjalistyczny tekst pisany i mówiony
na tematy z zakresu studiów
latynoamerykanistycznych

LAT_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U2

poprawnie komunikować się pisemnie i ustnie
na tematy specjalistyczne z zakresu studiów
latynoamerykanistycznych w kontekście akademickim
(w formie prezentacji, debaty)

LAT_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U3

posługiwać się poprawnie konstrukcjami
gramatycznymi języka hiszpańskiego

LAT_K1_U08

zaliczenie na ocenę

LAT_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zastosowania wiedzy praktycznej i umiejętności
w życiu zawodowym i społecznym

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

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.

Treści programowe z zakresu nauczania języka: praktyczna nauka hiszpańskiego
na poziomie B1 i B2; cechy latynoamerykańskiej odmiany hiszpańskiego.
Język specjalistyczny z dziedziny społeczeństwa i polityki: słownictwo,
redagowanie tekstu, wystąpienia ustne na tematy specjalistyczne.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie ćwiczeń odbędzie się na podstawie: (1) obecności, (2)
przygotowania do zajęć i zaliczenia kolokiwum cząstkowych, (3)
prezentacji na ustalony temat z dziedziny społeczeństwa i polityki
zaliczenie na ocenę
(wypowiedź ustna), (4) kolokwium zaliczeniowego obejmującego treści
programowe (warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie 60%
punktów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa - dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione, każdą kolejną należy
zaliczyć w formie uzgodnionej z prowadzącym. Nieobecność na więcej niż 6 zajęciach skutkuje niezaliczeniem kursu.
Używanie urządzeń elektronicznych na zasadach określonych przez prowadzącą

Sylabusy
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Proseminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.1100.1586122134.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z formalnymi zasadami przygotowania prac dyplomowych (w tym zasadami
obowiązującymi w IAiSP); przygotowanie ich do napisania pracy dyplomowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady dotyczące pisania prac dyplomowych

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W08

zaliczenie na ocenę
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W2

metody gromadzenia i zasady korzystania
z materiałów objętych ochroną własności
intelektualnej

LAT_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W3

metody i narzędzia pozyskiwania danych do pracy
dyplomowej

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować konspekt pracy dyplomowej zgodnie
z zasadami tworzenia tego typu prac

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2

gromadzić i i korzystać z materiałów objętych ochroną
własności intelektualnej

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U3

zastosować właściwe metody i narzędzia pozyskiwania
danych do pracy dyplomowej

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06

zaliczenie na ocenę

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K03, LAT_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych w celu przygotowania pracy dyplomowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie pracy dyplomowej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omówienie zasad pisania prac dyplomowych (w tym zasad obowiązujących w
IAiSP). Opanowanie formalnych i edycyjnych zasad przygotowania tekstu
naukowego. Struktura pracy; wybór tematu; teza, pytanie badawcze, tytuł;
poszukiwanie i korzystanie ze źródeł; cytowanie; bibliograﬁa, przypisy; edycja
pracy. Przygotowanie wstępnego konspektu pracy. Prezentacja wybranej tematyki
pracy uczestnikom seminarium

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

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, metody e-learningowe, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest w kolejności: (1) uzgodnienie z
prowadzącym tematyki przyszłej pracy dyplomowej, (2) przedstawienie
wstępnej wersji konspektu pracy dyplomowej, zakresu prowadzonej
zaliczenie na ocenę kwerendy, oraz zgromadzonej literatury, (3) dostarczenie prowadzącemu
jednego rozdziału przyszłej pracy dyplomowej. Terminy wykonania
powyższych zadań są podawane przez prowadzących na początku
semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Używanie urządzeń elektronicznych na zasadach określonych przez prowadzącego

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.1200.5ca756b2af3d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie przez studentów pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady dotyczące pisania prac dyplomowych

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W08

zaliczenie na ocenę
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W2

metody gromadzenia i zasady korzystania
z materiałów objętych ochroną własności
intelektualnej

LAT_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W3

metody i narzędzia pozyskiwania danych do pracy
dyplomowej

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować pracę dyplomową zgodnie z zasadami
tworzenia tego typu prac, z uwzględnieniem zasad
obowiązujących w IAiSP

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2

gromadzić i korzystać z materiałów objętych ochroną
własności intelektualnej

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U3

zastosować właściwe metody i narzędzi pozyskiwania
danych do pracy dyplomowej

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06

zaliczenie na ocenę

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K03, LAT_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych w celu przygotowania pracy dyplomowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

240

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
270

ECTS
9.0

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.

Spotkania grupowe oraz konsultacje indywidualne z prowadzącym w celu
przygotowania pracy dyplomowej. Omówienie aspektów formalnych i
merytorycznych przygotowywanej pracy.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, metody e-learningowe, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest złożenie pracy dyplomowej
spełniającej warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie proseminarium. Używanie urządzeń elektronicznych na zasadach określonych przez prowadzącą

Sylabusy
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Otwarte spotkania akademickie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.1200.5cab06871108c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

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

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapewnienie studentom możliwości udziału w wydarzeniach naukowych poszerzających wiedzę w zakresie
realizowanych przez nich kierunków studiów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zagadnienia w zakresie nauk społecznych

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04

zaliczenie

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04

zaliczenie

LAT_K1_K01, LAT_K1_K02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
wykorzystywać wiedzę pozyskaną w toku spotkań
akademickich

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie nauk
społecznych

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

konsultacje

10

Przygotowanie prac pisemnych

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

nie dotyczy

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w otwartych spotkaniach akademickich, które mogą
odbywać się stacjonarnie lub w formie wydarzeń organizowanych online.
Po każdym spotkaniu student powinien sporządzić notatkę (w j. polskim,
angielskim lub hiszpańskim) i w wyznaczonym terminie przesłać ją do
oceny Opiekunce / Opiekunkowi konkretnego spotkania.
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Przedmiot w języku hiszpańskim lub translatorium specjalistyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.1200.5cb4257c62995.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Hiszpański

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedmiot w języku hiszpańskim: poszerzanie wiedzy z zakresu studiów latynoamerykanistycznych w ramach
kursu w języku hiszpańskim umożliwiającego jednoczesne doskonalenie znajomości j. hiszpańskiego

C2

Translatorium specjalistyczne: rozwinięcie umiejętności związanych z samodzielnym tłumaczeniem tekstów
specjalistycznych związanych z kierunkiem studiów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

218 / 220

procesy i zjawiska społeczno-polityczne zachodzące
w Ameryce Łacińskiej, a także związane z nimi
specjalistyczne pojęcia i słownictwo hiszpańskie

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

projekt, egzamin
pisemny / ustny

U1

posługiwać się specjalistycznym językiem (polskim
i hiszpańskim) oraz podejmować dyskusje w j.
hiszpańskim na tematy z zakresu studiów
latynoamerykanistycznych

LAT_K1_U06

projekt, egzamin
pisemny / ustny

U2

zrozumieć specjalistyczny tekst pisany i mówiony
na tematy z zakresu studiów
latynoamerykanistycznych

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U06

projekt, egzamin
pisemny / ustny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny odbieranych treści

LAT_K1_K05

projekt, egzamin
pisemny / ustny

K2

wykorzystania swojej wiedzy umiejętności w życiu
zawodowym i społecznym

LAT_K1_K01

projekt, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie do egzaminu

30

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.

Przedmiot w jęz. hiszpańskim: Treści programowe obejmują tematykę związaną z
różnorodnymi zagadnieniami politycznymi, prawnymi, społecznymi i kulturowymi
w wymiarze latynoamerykańskim. Tematem zajęć fakultatywnych mogą być
kwestie teoretyczne i praktyczne związane z systemami politycznymi i
społecznymi, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Treść
przedmiotu w każdym roku ulega modyﬁkacji, a informacja o konkretnej tematyce
jest udostępniana na stronie internetowej Instytutu Amerykanistyki i Studiów
Polonijnych oraz na tablicy ogłoszeń przed rozpoczęciem roku akademickiego.

W1, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Translatorium specjalistyczne: Wprowadzenie do translatoryki; Zasady translacji;
Tłumaczenie i analiza tekstów w języku hiszpańskim z zakresu różnorodnych
zagadnień polityczno-społecznych (w tym np. tłumaczenie artykułów prasowych,
przemówień publicznych, dokumentów prawnych, tekstów naukowych). Dobór
tekstów będzie dokononywany na bieżąco, przy uwzględnieniu poziomu
językowego i naukowych zainteresowań studentów. Tematyka tekstów będzie
dotyczyła współczesnych zjawisk społeczno-polityczno-kulturowych w Ameryce
Łacińskiej. Szczegółowy sylabus zostanie przedstawiony na pierwszych zajęciach.

2.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność na zajęciach, wykonywanie zadanych
ćwiczeń i prac. Szczegółowe informacje dotyczące
harmonogramu i warunków zaliczenia przedmiotu są
ogłaszane przez prowadzącego podczas pierwszych zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci wybierają przedmiot w języku hiszpańskim lub Translatorium specjalistyczne. Przedmiot w języku hiszpańskim jest
zalecany dla osób znających język hiszpański na poziomie co najmniej B1+, natomiast Translatorium specjalistyczne dla
osób z mniej ugruntowaną znajomością hiszpańskiego. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa - dopuszczalne są dwie
nieobecności nieusprawiedliwione, każdą kolejną należy zaliczyć w formie uzgodnionej z prowadzącym.

Sylabusy
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Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kierunek:

migracje międzynarodowe
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pierwszego stopnia
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

migracje międzynarodowe

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o kulturze i religii

56%

Nauki socjologiczne

11%

Nauki o polityce i administracji

11%

Językoznawstwo

10%

Historia

8%

Nauki prawne

2%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Migracje międzynarodowe to kierunek studiów łączący obszar nauk humanistycznych i społecznych. W związku ze
specjalistycznym obszarem badań (intensyﬁkaujące się procesy migracyjne oraz zmieniające się wskuteg tego stosunki
etniczne) oraz uwzględnienieniem praktycznych aspektów (przygotowywanie studentów do rozwiązywania konkretnych
problemów i wyzwań związanych z mobilnością przestrzenną i rozwojem wielokulturowości), a także dzięki
interdyscyplinarnemu ujęciu i odniesieniu do różnorodnych kwestii kulturowych, społecznych, politycznych i prawnych, oferta
dydaktyczna na kierunku migracje międzynarodowe znacząco odbiega od innych programów studiów oferowanych w
Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest to zarazem kierunek o innowacyjnym charakterze i unikalnym zakresie kształcenia w
Polsce. Nieuchronność, intensywność i zróżnicowanie współczesnych migracji międzynarodowych i wewnętrznych stanowi
coraz większe wyzwanie dla strategii i działań rządów poszczególnych państw, zarówno tych przyjmujących, jak i
wysyłających, a także dla struktur ponadnarodowych i organizacji pozarządowych. Tym samym wzrasta zapotrzebowanie na
wiedzę ekspercką na temat mechanizmów i konsekwencji migracji oraz procesów integracji i adaptacji do nowego otoczenia
kulturowego i społecznego. Program studiów na kierunku migracje międzynarodowe jest ukierunkowany na dostarczanie
interdysycplinarnej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i kompetencji w tym zakresie. Istotnym elementem programu
studiów jest położenie nacisku na zwiększanie kompetencji językowych poprzez wprowadzenie do programu obligatoryjnych
zajęć translatoryjnych z języka angielskiego (w zakresie studiów kulturowych i migracyjnych). Dzięki współpracy z innymi
jednostkami, przykładowo PAU, Centrum Pomocy Prawnej, JCSM studenci mają możliwość uczestnictwa w różnorodnych

Charakterystyka kierunku
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wydarzeniach naukowych oraz zapoznawaniu się z rzeczywistymi problemami i wyzwaniami w pracy z i na rzecz migrantów.

Koncepcja kształcenia
Kształcenie na kierunku migracje międzynarodowe ma na celu rozszerzanie wiedzy w zakresie objętym programem studiów,
rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, podejmowanie nowych wątków naukowych dotyczących
procesów migracyjnych oraz kwestii etnicznych, 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. IAiSP zachęca także
studentów do mobilności i realizowania części studiów w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus+.
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.

Cele kształcenia
Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie szeroko rozumianych procesów migracyjnych i
stosunków etnicznych.
Przygotowanie studentów do podejmowania badań, analizowania i wyjaśniania procesów społeczno-kulturowych,
politycznych i prwanych warunkujących przebieg procesów migracji oraz przemian etniczności.
Uzyskanie przez studentów wiedzy o mechanizmach rządzących procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi oraz o ich
konsekwencjach.
Przygotowanie studentów do pracy w instytucjach zajmujących się praktycznymi konsekwencjami procesów migracji oraz
działających z i na rzecz imigrantów, repatriantów czy uchodzców.
Przygotowanie studentów do pracy w środowisku wieloetnicznym i wielokulturowym.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Kierunek powstał z myślą o zaspokojeniu potrzeb rynku pracy związanych z wzrastającą mobilnością przestrzenną ludności
oraz powstawaniem coraz bardziej zróżnicowanych etnicznie i kulturowo społeczeństw. Z jednej strony chodzi o perspektywę
krajową, z drugiej wyzwania współczesnego świata. W obliczu niekorzystnych trendów demograﬁcznych, zachodzących w
Polsce i w innych państwach europejskich, w tym szczególnie starzenie się społeczeństwa i spadek liczby osób w wieku
produkcyjnym, gospodarka będzie potrzebowała pracowników cudzoziemskich. Kwestie migracyjne, w szczególności
konieczność wypracowania kompleksowej polityki migracyjnej oraz rozwoju instrumentów integracyjnych dla różnych
kategorii cudzoziemców oraz reemigrantów należą do priorytetów zdeﬁniowanych przez władze państwowe w ramach
realizacji Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wśród planowanych działań znalazły się m.in. doskonalenie
systemów monitorowania procesów migracyjnych, rozwój i integracja systemów monitorowania polskiego rynku pracy w
kontekście potrzeb polskiej gospodarki oraz wypracowanie narzędzi analitycznych pozwalających m.in. na określanie popytu
na pracę migrantów zarobkowych i oczekiwanego poziomu kwaliﬁkacji migrantów. Tym samym rośnie zapotrzebowanie na
specjalistów w zakresie studiów migracyjnych, osób mających wszechstronną i zaawansowaną wiedzę na temat
mechanizmów migracji, polityk i praktyk integracyjnych, posiadających umiejętność rozwiązywania ewentualnych napięć, a
także przygotowanych do informowania i upowszechniania wiedzy na temat migracji. Dotyczy to również zapotrzebowania
na ekspertów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego (np. dokumentacja polskiego wychodźstwa). Z drugiej strony
rosnące oddziaływanie korporacji międzynarodowych w gospodarce Polski, a także internacjonalizacja polskich
przedsiębiorstw powodują wzrost zapotrzebowania na pracowników dobrze odnajdujących się w wieloetnicznych i
wielokulturowych zespołach.

Charakterystyka kierunku
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Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Współczesna gospodarka potrzebuje kreatywnych pracowników, o szerokiej wiedzy, wykraczającej poza jedną dysycplinę
naukową, umiejących skutecznie dostosowywać się do zmieniających się wyzwań i gotowych do ustawicznego pogłębiania
swoich umiejętności. Dzięki interdycyplinarnemu programowi studiów oraz naciskowi położonemu na samodzielne
rozwiązywanie problemów (m.in. poprzez zwiekszenie wymiaru zajęć ćwiczeniowych i konwersatoryjnych oraz pracę własną)
absolwent migracji międzynarodowych nabywa nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale także szereg niezbędnych współcześnie
umiejętności i kompetencji, w tym tych poszukiwanych przez środowiska biznesowe: umiejętność komunikacji w
międzynarodowym środowisku, skłonność do aceptowania zmian i umiejętność adaptacji. Wobec systematycznie
zwiekszającego się napływu imigrantów do Polski, w tym do województwa małopolskiego, rośnie zapotrzebowanie na
specjalistów w zakresie migracji i integracji, przygotowanych do podjęcia pracy w sektorze publicznym i pozarządowym
obsługującym migrantów i zarządzającym migracjami, ośrodkach społecznych, instytucjach kultury czy mediach.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
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;
badania z zakresu kultury amerykańskiej;
badania z zakresu tożsamości etnicznej i polityki tożsamości mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie ŚrodkowoWschodniej nieposiadających własnego państwa.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Program studiów w ramach kierunku odzwierciedla główne kierunki badań prowadzonych w jednostce. IAiSP jest jednym z
czołowych polskich ośrodków badawczych w zakresie dawnych i współczesnych migracji międzynarodowych, badań
polonijnych oraz studiów nad etnicznością. Pracownicy naukowo-badawczy IAiSP aktywnie uczestniczą w krajowym i
międzynarodowym dyskursie na temat migracji oraz dziejów etniczności, realizując projekty badawcze, a także pełniąc
aktywną rolę w różnorodnych instytucjach naukowo-badawczych i eksperckich. Należą lub należeli do takich gremiów jak:
Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Komisja Polskiej Akademii Umiejętności do Badań Diaspory Polskiej,
Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności, Polish American Historical Association, Jagiellońskie Centrum
Studiów Migracyjnych. Kursy prowadzone w ramach studiów mają na celu zapoznanie studentów z mechanizmami procesów
migracji, dziejami migracji, zagadnieniami wielokulturowości i etniczności, problemami i wyzwaniami polityki migracyjnej i
integracyjnej oraz polityki wobec mniejszości, metodami badań migracyjnych oraz etnicznych. Wiele spośród kursów
obligatoryjnych i fakultatywnych jest rezultatem zrealizowanych lub nadal prowadzonych badań naukowych (np. w ramach
grantów MSZ i Senatu RP: "Dokumentacja aktywności Polonii w Toronto na rzecz Polski i polskich imigrantów w latach 80. i
90. XX wieku", Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych"; Polskie
szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność"; Polacy w Berlinie: Stare i nowe strumienie migracyjne.
Zagadnienia integracji oraz zróżnicowania wewnętrznego zbiorowości imigracyjnej").

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedzibą Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest nowoczesny budynek oddany do użytku w 2020 roku po
gruntownym remoncie i termomodernizacji. Budynek położony jest przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Budynek wyróżnia się
wykorzystaniem technologii termomodernizacyjnych, a w szczególności:
zamontowaniem na całej południowej elewacji (6 kondygnacji) paneli fotowoltaicznych najnowszej generacji,
wyposażeniem wszystkich pomieszczeń biurowych i dydaktycznych w termo konwektory,
zainstalowaniem systemu BMS (Building Management System - system zarządzania systemami automatycznego
sterowania w budynku. Zadaniem automatyki BMS jest integrowanie instalacji występujących w obiekcie –
oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji itp.).
Budynek dysponuje 68 salami niezbędnymi do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia jednocześnie dla
2673 osób, w tym:
13 salami wykładowymi dla większych grup (45−220 miejsc),
23 salami wykładowymi dla grup średniej wielkości (30−40 miejsc),
39 salami seminaryjnymi i lektoratowymi (do 25 miejsc),
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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:

0314

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Studia na kierunku migracje międzynarodowe trwają 6 semestrów, w trakcie których student jest zobowiązany zrealizować
kursy obowiązkowe oraz fakultatywne, a także odbyć praktyki zawodowe w wymiarze 45 godzin. Kursy fakultatywne
(wykłady i konwersatoria) wybierane są spośród przedmiotów podzielonych na dwa bloki: kulturowo-społeczny (KS) oraz
polityczny (P). Przedmioty fakultatywne mogą być prowadzone w języku polskim lub angielskim. W trakcie cyklu kształcenia
w planie studiów mogą być dodawane nowe kursy z grupy przedmiotów fakultatywnych. W uzasadnionym przypadku mogą
być usuwane przedmioty z grupy przedmiotów fakultatywnych. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą zastępcy dyrektora
ds. dydaktycznych, jeden kurs fakultatywny w całym cyklu studiów można zrealizować w innych jednostkach UJ. Kursy mogą
być organizowane w bloku zajęć (częściej niż raz w tygodniu) lub w trybie intensywnym (więcej niż 2 godziny zajęć z danego
przedmiotu w jednym dniu).
Praktyki można realizować nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego roku studiów, przy czym punkty ECTS za odbytą
praktykę wliczane są do limitu punktów ECTS ostatniego semestru studiów. Brak zaliczenia praktyki traktowany jest na równi
z brakiem zaliczenia przedmiotu.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

181

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

171

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

18

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

59

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

2

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

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1657

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Student jest zobowiązany odbyć praktyki zawodowe w wymiarze 45 godzin. Praktyki można realizować nie wcześniej niż po

Program

8 / 176

zakończeniu pierwszego roku studiów, przy czym punkty ECTS za odbytą praktykę wliczane są do limitu punktów ECTS
ostatniego semestru studiów. Brak zaliczenia praktyki traktowany jest na równi z brakiem zaliczenia przedmiotu.
Szczegółowe zasady odbywania i zaliczenia praktyk zawodowych zostały określone w Regulaminie odbywania praktyk
studenckich na studiach pierwszego stopnia w IAiSP.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Aby ukończyć stacjonarne studia I stopnia, student obowiązany jest zaliczyć wszystkie zajęcia przewidziane w programie
studiów, których łączna wartość wynosi 181 ECTS, w tym zdać egzamin z języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
zaliczyć lektorat z drugiego języka obcego w wymiarze 120 godzin, zrealizować praktyki, a także 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.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

MMI_K1_W01

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie wyjaśniające zmiany
kulturowe, religijne, społeczne i polityczne oraz prawne, ze szczególnym
uwzględnieniem teorii dotyczących procesów migracyjnych oraz przeobrażeń
etniczności

P6U_W, P6S_WG

MMI_K1_W02

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu genezę, rozwój i mechanizmy
rządzące procesami migracyjnymi w przeszłości i współcześnie

P6U_W, P6S_WG

MMI_K1_W03

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia związane z instytucjami
kulturowymi oraz społeczno-politycznymi w szczególności w kontekście migracji
międzynarodowych

P6U_W, P6S_WG

MMI_K1_W04

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia
pozyskiwania danych służących analizie procesów migracyjnych oraz stosunków
etnicznych

P6U_W

MMI_K1_W05

Absolwent zna i rozumie dylematy i wyzwania stojące przed państwami i
społeczeństwami doświadczającymi emigracji i imigracji

P6S_WK

MMI_K1_W06

Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i
prawa autorskiego

P6S_WK

Kod

Treść

PRK

MMI_K1_U01

Absolwent potraﬁ identyﬁkować i rozwiązywać problemy zwiazane z przemianami
kulturowymi, społecznymi i politycznymi oraz ich wpływem na przebieg procesów
migracji oraz przeobrażania etniczności

P6U_U, P6S_UW

MMI_K1_U02

Absolwent potraﬁ wyszukiwać informacje, formułować wnioski i prognozy dotyczące
obecnych i przyszłych trendów migracyjnych

P6U_U, P6S_UW

MMI_K1_U03

Absolwent potraﬁ wskazywać rozwiązania ewentualnych problemów i wyzwań
powstających na skutek narastającej migracji oraz zachodzących zmian kulturowych

P6U_U, P6S_UW

MMI_K1_U04

Absolwent potraﬁ gromadzić i przedstawiać w formie pisemnej i ustnej, w języku
polskim i obcym, wiedzę na temat mechanizmów migracji oraz posługiwać się
językiem angielskim na poziomie B2 wymaganym przez Europejski System Opisu
Kształcenia Językowego

P6S_UK

MMI_K1_U05

Absolwent potraﬁ posługiwać się specjalistycznym językiem oraz podejmować
dyskusje na temat przyczyn i skutków procesów migracyjnych oraz zróżnicowania
etnicznego, rasowego i religijnego współczesnych społeczeństw

P6S_UK

MMI_K1_U06

Absolwent potraﬁ planować i realizować projekty, samodzielnie oraz we współpracy z
innymi osobami, w celu uzyskania jak najwyższej efektywności i jakości pracy

P6S_UO

MMI_K1_U07

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować i realizować samokształcenie przez całe
życie

P6S_UU

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

MMI_K1_K01

Absolwent jest gotów do pracy w instytucjach społecznych zajmujących się
teoretycznymi i praktycznymi konsekwencjami procesów migracji

P6U_K

MMI_K1_K02

Absolwent jest gotów do odgrywania aktywnej roli w życiu zawodowym poprzez
wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności oraz inicjowania projektów i działań w
zakresie migracji i stosunków etnicznych

P6U_K, P6S_KO

MMI_K1_K03

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz
wykonywania istotnych zadań w większych grupach społecznych lub organizacjach
realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie, w tym w misjach na rzecz
migrantów i uchodźców oraz w działaniach zmierzających do rozwiązania konﬂiktów
etnicznych

P6S_KK, P6S_KO

MMI_K1_K04

Absolwent jest gotów do rzetelnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu
zawodowym oraz przestrzegania zasad etyki

P6S_KR

MMI_K1_K05

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz korzystania z opinii
P6S_KK
ekspertów
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Plany studiów
Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć
fakultatywnych 2).
W pierwszym semestrze student zobowiązany jest zrealizować dwa zajęcia z listy wykładów; w drugim semestrze jedno
konwersatorium. W trzecim semestrze student musi zrealizować jeden wykład; w czwartym semestrze jeden wykład i jedno
konwersatorium. W piątym semestrze studiów student realizuje seminarium dyplomowe oraz jeden wykład i jedno
konwersatorium; w szóstym semestrze student realizuje seminarium dyplomowe oraz jeden wykład. W sumie w ramach
kursów fakultatywnych student jest zobowiązany zrealizować trzy konwersatoria i pięć wykładów z bloku kulturowospołecznego (KS) oraz jeden wykład z bloku politycznego (P). Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych
Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych
wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego
cyklu kształcenia - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów I stopnia mają 3 lata. Punkty
ECTS dopisywane są na zakończenie III roku studiów. Student zobowiązany jest ponadto do realizacji praktyk w wymiarze 45
godzin. Praktyki można realizować po zakończeniu pierwszego roku studiów, zaś punkty ECTS doliczane są na koniec
trzeciego roku studiów. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku
akademickim.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Socjologia

60

7,0

egzamin

O

Wybrane zagadnienia historii powszechnej XVIII-XX wieku

45

5,0

egzamin

O

Wprowadzenie do studiów migracyjnych

45

5,0

egzamin

O

Zróżnicowanie etniczne i rasowe społeczeństw Ameryki Północnej

30

4,0

zaliczenie

O

Ochrona własności intelektualnej

10

1,0

zaliczenie

O

Szkolenie uniwersyteckie

8

-

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

WF

30

-

zaliczenie

O

Język angielski

30

2,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 1

O

Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS)

30

3,0

egzamin

F

Polska literatura emigracyjna na kontynencie
północnoamerykańskim (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańscy Żydzi - dzieje imigracyjne zbiorowości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańskie prawo imigracyjne (P)

30

3,0

egzamin

F

Quebec - cztery wieki zmagań o utrzymanie tożsamości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Historia i społeczeństwo Portoryko (KS)

30

3,0

egzamin

F

Brazylia we współczesnym świecie (P)

30

3,0

egzamin

F

Australia: doświadczenia migracji i etniczności (KS)

30

3,0

egzamin

F

Grupy etniczne i narody bezpaństwowe w Europie (KS)

30

3,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Exodus lat 80. XX w. - wycinek kanadyjski (P)

30

3,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P)

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metody badań kulturoznawczych i społecznych

60

7,0

egzamin

O

Dzieje etniczne Europy Zachodniej

45

5,0

egzamin

O

Etniczność, narody, nacjonalizmy

45

5,0

egzamin

O

Historia ruchów uchodźczych od XVII do XX wieku

30

3,0

egzamin

O

Bliski i Daleki Wschód - różnorodność etniczna

30

3,0

egzamin

O

WF

30

-

zaliczenie

O

Język angielski

30

2,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 2

O

Diaspora niemiecka w Ameryce Północnej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Kompetencje międzykulturowe w pracy z migrantami i
uchodźcami (KS)

30

5,0

egzamin

F

Etniczność w ﬁlmie dokumentalnym (KS)

30

5,0

egzamin

F

Wielokulturowe Bałkany (KS)

30

5,0

egzamin

F

Handel ludźmi (KS)

30

5,0

egzamin

F

Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy
30
etykiety akademickiej (KS)

5,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (KS)

30

5,0

egzamin

F

Writing for Academic and Everyday Purposes (P)

30

5,0

egzamin

F

Migracje dzieci (KS)

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Elementy nauki o państwie i prawie

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zróżnicowanie etniczne i narodowe Europy Zachodniej i Północnej

30

3,0

egzamin

Uchodźcy i współczesne trendy migracyjne

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Etniczność i religia

30

5,0

egzamin

O

Kompozycja tekstów akademickich

30

4,0

zaliczenie

O

Semestr 3
Przedmiot

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język angielski

30

2,0

zaliczenie

O

Drugi język obcy

30

2,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 1

O

Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS)

30

3,0

egzamin

F

Polska literatura emigracyjna na kontynencie
północnoamerykańskim (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańscy Żydzi - dzieje imigracyjne zbiorowości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańskie prawo imigracyjne (P)

30

3,0

egzamin

F

Quebec - cztery wieki zmagań o utrzymanie tożsamości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Historia i społeczeństwo Portoryko (KS)

30

3,0

egzamin

F

Brazylia we współczesnym świecie (P)

30

3,0

egzamin

F

Australia: doświadczenia migracji i etniczności (KS)

30

3,0

egzamin

F

Grupy etniczne i narody bezpaństwowe w Europie (KS)

30

3,0

egzamin

F

Exodus lat 80. XX w. - wycinek kanadyjski (P)

30

3,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P)

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Warsztat badacza

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zróżnicowanie etniczne i narodowe Europy Środkowo-Wschodniej

30

3,0

egzamin

O

Współczesne migracje

15

2,0

zaliczenie

O

Antropologia migracji

30

4,0

zaliczenie

O

Translatorium migracyjne

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Afryka: regiony i ludność

30

3,0

egzamin

O

Język angielski

30

3,0

egzamin

O

Drugi język obcy

30

2,0

zaliczenie

F

Semestr 4
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 1

O

Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS)

30

3,0

egzamin

F

Polska literatura emigracyjna na kontynencie
północnoamerykańskim (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańscy Żydzi - dzieje imigracyjne zbiorowości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańskie prawo imigracyjne (P)

30

3,0

egzamin

F

Quebec - cztery wieki zmagań o utrzymanie tożsamości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Historia i społeczeństwo Portoryko (KS)

30

3,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Brazylia we współczesnym świecie (P)

30

3,0

egzamin

F

Australia: doświadczenia migracji i etniczności (KS)

30

3,0

egzamin

F

Grupy etniczne i narody bezpaństwowe w Europie (KS)

30

3,0

egzamin

F

Exodus lat 80. XX w. - wycinek kanadyjski (P)

30

3,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P)

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 2

O

Diaspora niemiecka w Ameryce Północnej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Kompetencje międzykulturowe w pracy z migrantami i
uchodźcami (KS)

30

5,0

egzamin

F

Etniczność w ﬁlmie dokumentalnym (KS)

30

5,0

egzamin

F

Wielokulturowe Bałkany (KS)

30

5,0

egzamin

F

Handel ludźmi (KS)

30

5,0

egzamin

F

Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy
30
etykiety akademickiej (KS)

5,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (KS)

30

5,0

egzamin

F

Writing for Academic and Everyday Purposes (P)

30

5,0

egzamin

F

Migracje dzieci (KS)

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polityka migracyjna

45

5,0

egzamin

O

Zróżnicowanie religijne świata

30

5,0

egzamin

O

Komunikowanie społeczne

30

4,0

zaliczenie

O

Migracje w prawie międzynarodowym

30

3,0

egzamin

O

Proseminarium dyplomowe

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Drugi język obcy

30

2,0

zaliczenie

Semestr 5
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 1

F
O

Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS)

30

3,0

egzamin

F

Polska literatura emigracyjna na kontynencie
północnoamerykańskim (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańscy Żydzi - dzieje imigracyjne zbiorowości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańskie prawo imigracyjne (P)

30

3,0

egzamin

F

Quebec - cztery wieki zmagań o utrzymanie tożsamości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Historia i społeczeństwo Portoryko (KS)

30

3,0

egzamin

F

Brazylia we współczesnym świecie (P)

30

3,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Australia: doświadczenia migracji i etniczności (KS)

30

3,0

egzamin

F

Grupy etniczne i narody bezpaństwowe w Europie (KS)

30

3,0

egzamin

F

Exodus lat 80. XX w. - wycinek kanadyjski (P)

30

3,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P)

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 2

O

Diaspora niemiecka w Ameryce Północnej (KS)

30

5,0

egzamin

F

Kompetencje międzykulturowe w pracy z migrantami i
uchodźcami (KS)

30

5,0

egzamin

F

Etniczność w ﬁlmie dokumentalnym (KS)

30

5,0

egzamin

F

Wielokulturowe Bałkany (KS)

30

5,0

egzamin

F

Handel ludźmi (KS)

30

5,0

egzamin

F

Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy
30
etykiety akademickiej (KS)

5,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (KS)

30

5,0

egzamin

F

Writing for Academic and Everyday Purposes (P)

30

5,0

egzamin

F

Migracje dzieci (KS)

30

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polska diaspora na świecie

60

7,0

egzamin

O

Ochrona praw mniejszości etnicznych i narodowych w Europie

30

3,0

egzamin

O

Seminarium dyplomowe

30

9,0

zaliczenie na
O
ocenę

Otwarte spotkania akademickie

30

3,0

zaliczenie

F

Praktyki

45

2,0

zaliczenie

F

Drugi język obcy

30

3,0

egzamin

F

Semestr 6
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych 1

O

Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS)

30

3,0

egzamin

F

Polska literatura emigracyjna na kontynencie
północnoamerykańskim (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańscy Żydzi - dzieje imigracyjne zbiorowości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Amerykańskie prawo imigracyjne (P)

30

3,0

egzamin

F

Quebec - cztery wieki zmagań o utrzymanie tożsamości (KS)

30

3,0

egzamin

F

Historia i społeczeństwo Portoryko (KS)

30

3,0

egzamin

F

Brazylia we współczesnym świecie (P)

30

3,0

egzamin

F

Australia: doświadczenia migracji i etniczności (KS)

30

3,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Grupy etniczne i narody bezpaństwowe w Europie (KS)

30

3,0

egzamin

F

Exodus lat 80. XX w. - wycinek kanadyjski (P)

30

3,0

egzamin

F

Zajęcia fakultatywne (P)

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Socjologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.110.5cb0a0ed7e076.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami socjologii, kategoriami analitycznymi, metodami
badawczymi oraz nurtami światowej i polskiej socjologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna i rozumie główne pojęcia i kategorie opisu
współczesnych społeczeństw

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt
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W2

ma wiedzę o podstawowych typach zachowań i działań
MMI_K1_W01,
społecznych, strukturze społecznej, kulturze,
MMI_K1_W03
instytucjach społecznych, zjawiskach: etniczności,
narodu i nacjonalizmu

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

rozpoznaje kierunki zmian społecznych; posiada
wiedzę na temat procesów transformacji
społeczeństw, od społeczeństwa tradycyjnego
do nowoczesnego; zna podstawowe teorie dotyczące
z zachodzących we społeczeństwie.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

MMI_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ analizować współczesne procesy społeczne

U2

wyszukuje informacje empiryczne niezbędne
MMI_K1_U02,
do analizy zjawisk społecznych. Potraﬁ, korzystając z
MMI_K1_U04,
dorobku innych autorów, dyskutować na temat zjawisk
MMI_K1_U05
społecznych.

egzamin pisemny,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do samodzielnego formułowania wniosków
i krytycznego podejścia do analizowanych tekstów
i przekazów medialnych

MMI_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

wykazuje się społeczną wrażliwością

MMI_K1_K02,
MMI_K1_K03

egzamin pisemny,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do ćwiczeń

45

przygotowanie do egzaminu

50

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
187

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Bloki problemowe omawiane w trakcie wykładu: Przedmiot, zakres socjologii oraz
historyczne warunki powstania dyscypliny; działania społeczne; społeczeństwa
jednostka, kultura, zbiorowości społeczne; instytucje; struktura społeczna, ruchy
społeczne; etniczność narody, nacjonalizmy.
W ramach ćwiczeń: Zachowania, działania społeczne, interakcje; Stosunki
społeczne i więź społeczna; Zbiorowości społeczne; Socjalizacja i kontrola
społeczna; Struktura i stratyﬁkacja społeczna; Kultura; Kapitalizm,
konsumpcjonizm, globalizacja.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków, metoda projektów, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie
ćwiczeń.

zaliczenie na ocenę,
projekt

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest: aktywność na zajęciach, projekt
oraz kolokwium. Kolokwium obejmuje treści lektur omawianych i
dyskutowanych podczas ćwiczeń. Dopuszczalne są 2
nieobecności, każda kolejna musi zostać zaliczona w formie
uzgodnionej z prowadzącym najpóźniej tydzień przed terminem
kolokwium. Nieobecność na ponad 5 zajęciach wyklucza
możliwość uzyskania zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności, każda kolejna musi zostać zaliczona w formie
uzgodnionej z prowadzącym. Nieobecność na ponad 5 zajęciach wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia.

Sylabusy
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Wybrane zagadnienia historii powszechnej XVIII-XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.110.5cb4257eae829.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Historia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z historii powszechnej, których znajomość wśród abiturientów
szkół średnich jest bardzo słaba, a stanowi konieczną podstawę do realizacji efektów kształcenia na studiach
migracje międzynarodowe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wybrane problemy z historii politycznej oraz elementy
historii społecznej, gospodarczej i historii kultury.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

wybrane zagadnienia z historii stosunków
międzynarodowych.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

wybrane zagadnienia z historii ideologii i doktryn
politycznych

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U1

rozpoznawać i analizować związki przyczynowoskutkowe w procesie historycznym, zwłaszcza te,
które wiążą się z zagadnieniami etnicznymi
i migracyjnymi

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U02,
MMI_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

krytycznie analizować zjawiska społeczne, polityczne
i gospodarcze, zwłaszcza odnoszące się
do problematyki etnicznej i migracyjnej, oraz
przedstawiać je w ujęciu historycznym
i porównawczym

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

samodzielnie studiować oraz krytycznie analizować
i racjonalnie oceniać rzeczywistość polityczną
i społeczną

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03,
MMI_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K03,
MMI_K1_K04,
MMI_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

opartego na rzetelnej wiedzy historycznej i krytycznej
obserwacji udziału w życiu publicznym,

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

23 / 176

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład:
1. Państwo i społeczeństwo w XVIII-wiecznej Europie
2. Wielka Rewolucja Francuska i cesarstwo Napoleona I
3. Rewolucja przemysłowa, industrializacja, urbanizacja
4. Rozwój nowoczesnych społeczeństw
5.Nowoczesne ideologie: liberalizm, konserwatyzm, socjalizm
6. Zjednoczenie Niemiec i Włoch w XIX w.
7. Imperializm, imperia kolonialne
8. Komunizm. Od Rosji carskiej do ZSRR
9. Faszyzm włoski, wojna domowa w Hiszpanii
10. III Rzesza, narodowy socjalizm

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

2.

Ćwiczenia:
1. Wojny napoleońskie i hegemonia Francji w Europie
3. Kongres wiedeński i mapa polityczna Europy w XIX wieku
4. I wojna światowa – geneza i przebieg
6. System wersalski w Europie i jego funkcjonowanie; polityka zagraniczna III
Rzeszy i dekompozycja ładu wersalskiego do 1938 r. Konferencja monachijska
7. II wojna światowa – geneza i przebieg

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny /
ustny

Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i zdanie egzaminu pisemnego. .
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
Ocena końcowa kursu = egzamin pisemny (75%) + ocena z ćwiczeń
(25%). Egzamin pisemny, jednak w sytuacji prowadzenia zajęć w
formie zdalnej odbędzie się egzamin ustny

zaliczenie na ocenę

Wymagania dotyczące zaliczenia ćwiczeń: 1) Kolokwium - pisemne,
jednak w sytuacji prowadzenia zajęć w formie zdalnej odbędzie się
egzamin ustny 2) Aktywność – aktywny udział w zajęciach, oceniany
przez prowadzącego na podstawie obecności, udziału w dyskusji,
zapoznania się z wyznaczonymi tekstami, umiejętności ich
przedstawiania i interpretacji 3) Obecność (dopuszczalna jedna
nieobecność nieusprawiedliwiona – zaliczenie każdej dodatkowej w
formie odpowiedzi na dyżurze). W przypadku nieobecności na 4 lub
więcej zajęciach - brak zaliczenia.
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Wprowadzenie do studiów migracyjnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.110.5cb4257ec7dfd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne, Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy na temat współczesnych procesów migracji, tak
by zyskali oni orientację w problematyce, umieli sami dotrzeć do najnowszych danych na ten temat, umieli ocenić
wiarygodność publikacji, mieli własne zdanie w debacie na temat „problemów" jakie wynikają ze skali migracji
światowych.

C2

Ważnym celem kursu jest przygotowanie studentów do pracy zespołowej: umiejętności deﬁniowania
problematyki badawczej oraz wspólnego przeprowadzenia analizy i prezentacji wyników pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

główne konceptualizacje dotyczące
międzynarodowych migracji i ich przemian. Terminy
i typologie. Koncepcje ekonomiczne i socjologiczne.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

główne bazy danych oraz inne zasoby i źródła
informacji na temat skali, kierunków oraz dynamiki
procesów migracji.

MMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

W3

podstawowe pojęcia oraz dane dotyczące migracji
przymusowych; debata na temat uchodźców
we współczesnym świecie.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny,
projekt

W4

najważniejsze instytucje zajmujące się monitoringiem
współczesnych strumieni migracji (FRONTEX) oraz
pomocą migrantom (IOM, UNHCR).

MMI_K1_W03,
MMI_K1_W04,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny,
projekt

W5

kwestie szczególnie istotne w analizie procesów
migracji: gender, traﬃcking, sekurytyzacja polityki
migracyjnej.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

identyﬁkować i rozwiązywać problemy związane
z przemianami kulturowymi, społecznymi
MMI_K1_U01,
i politycznymi oraz ich wpływem na przebieg procesów MMI_K1_U03
migracji oraz przeobrażania etniczności

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U2

potraﬁ wyszukiwać informacje, formułować wnioski
i prognozy dotyczące obecnych i przyszłych trendów
migracyjnych

MMI_K1_U02,
MMI_K1_U03,
MMI_K1_U04

projekt, prezentacja

U3

potraﬁ gromadzić i przedstawiać w formie pisemnej
i ustnej, w języku polskim i obcym, wiedzę na temat
mechanizmów migracji

MMI_K1_U04

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do odgrywania aktywnej roli w życiu
zawodowym poprzez wykorzystanie nabytej wiedzy
i umiejętności oraz inicjowania projektów i działań
w zakresie migracji i stosunków etnicznych

MMI_K1_K02

projekt

K2

absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa
w życiu publicznym oraz wykonywania istotnych zadań
w większych grupach społecznych lub organizacjach
realizujących cele społeczne, polityczne
MMI_K1_K03
i obywatelskie, w tym w misjach na rzecz migrantów
i uchodźców oraz w działaniach zmierzających
do rozwiązania konﬂiktów etnicznych.

projekt

K3

jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści
oraz korzystania z opinii ekspertów.

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

MMI_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

Sylabusy
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przygotowanie projektu

20

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

konsultacje

8

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Terminologia, typologie i konceptualizacje procesów migracji.

W1, U1, K3

2.

Źródła informacji na temat skali, kierunków i konsekwencji procesów migracji.
Poziom makro, mezo i mikro.

W2, U2, K3

3.

Debata na temat współczesnych strumieni uchodźców.

W3, U1, U2, K2, K3

4.

Instytucje monitorujące procesy migracji oraz udzielające pomocy migrantom:
FRONTEX, UNHCR, IOM.

W4, U2, K3

5.

Dodatkowe zagadnienia ogólne: gender, traﬃcking, sekurytyzacja polityki
migracyjnej.

W5, U1, U2, K3

6.

Migracje w kontekście współczesnej Polski.

W2, W3, U1, K2

7.

Dylematy współczesnych migracji: narracje i manipulacje.

W3, W5, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

obecność na zajęciach, zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie
egzaminu pisemnego.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, projekt,
prezentacja

obecność i aktywny udział w ćwiczeniach, systematyczna
lektura zadanej literatury, udział w dyskusjach,
przygotowanie w zespole i prezentacja projektu, zaliczenie
testu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Zróżnicowanie etniczne i rasowe społeczeństw Ameryki Północnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.110.5cb4257ee2329.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przeprowadzenie debaty na temat społeczeństwa USA, jego zróżnicowania etnicznego oraz
rasowego. Uwzględniona jest także tematyka Kanady oraz Meksyku.

C2

Ważne jest przedstawienie studentom podstawowych informacji na temat zróżnicowania etnicznego oraz
rasowego Ameryki Północnej oraz wskazanie im źródeł do samodzielnych poszukiwań. Studenci uczą się
krytycznie analizować dostępne materiały.

C3

Studenci są zachęcani do wyboru tematów bieżących, np. napięcia na linii biali policjanci - czarnoskórzy
aresztowani; debata wokół budowy muru na granicy USA z Meksykiem

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w zaawansowanym stopniu teorie wyjaśniające
stosunki etniczne i rasowe.

MMI_K1_W01

zaliczenie pisemne

W2

genezę zróżnicowania rasowego i etnicznego
społeczeństwa USA, a także Kanady i Meksyku.
Zostaje zapoznany z procesami imigracji i osadnictwa,
zniewolenia ludności czarnoskórej oraz wypierania
ludności rdzennej.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3

główne dylematy wielokulturowego społeczeństwa
na przykładzie głównie USA, a także Kanady
i Meksyku.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05

projekt, prezentacja

W4

student zna i potraﬁ przedstawić główne kategorie
ludności USA: White, Spanish-speaking, Afroamerican,
Asian, Native.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W04,
MMI_K1_W05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

MMI_K1_U02,
wyszukiwać informacje, formułować wnioski
MMI_K1_U04,
i prognozy dotyczące obecnych i przyszłych stosunków
MMI_K1_U05,
etnicznych i rasowych w USA.
MMI_K1_U06

projekt, prezentacja

U2

posługiwać się specjalistycznym językiem oraz
podejmować dyskusje na temat przyczyn i skutków
zróżnicowania etnicznego, rasowego i religijnego
współczesnych Stanów Zjednoczonych Ameryki.

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U3

planować i realizować projekty, samodzielnie oraz
we współpracy z innymi osobami dotyczące
zróżnicowania etnicznego, rasowego i religijnego
współczesnych Stanów Zjednoczonych Ameryki.

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U06

projekt

K1

krytycznej oceny odbieranych treści oraz korzystania
z opinii ekspertów na temat zróżnicowania etnicznego,
rasowego i religijnego społeczeństw Ameryki
Północnej.

MMI_K1_K05

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

K2

pracy w instytucjach społecznych zajmujących się
teoretycznymi i praktycznymi dylematami
społeczeństw imigracyjnych.

MMI_K1_K02

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

30

konsultacje

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

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.

Koncepcje teoretyczne na temat stosunków etnicznych i rasowych: etniczność,
rasa, rasizm, stereotypy, dyskryminacja, przemoc symboliczna.

W1, U2, K1

2.

Przegląd głównych zbiorowości rasowych w USA z uwzględnieniem ich
wewnętrznego zróżnicowania. Afroamerykanie, Latynosi, Azjaci, Ludność rdzenna,
Biali (etnicy oraz WASP).

W4, U1, U2

3.

Historyczny kontekst współczesnych napięć na tle rasowym i etnicznym.

W2, W3, U1, U2, K1

4.

Główne dylematy współczesne: wzrost napięć na tle rasowym, kwestie polityki
imigracyjnej.

W3, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywna obecność na zajęciach, przygotowanie w
zespole i prezentacja projektu, zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.110.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i zasadami prawa własności intelektualnej,
ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w kontekście akademickim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student/ka zna i rozumie kluczowe pojęcia i akty
prawne dotyczące prawa autorskiego, w tym przepisy
UJ.

MMI_K1_W06

zaliczenie pisemne
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W2

student/ka dysponuje wiedzą teoretyczną na temat
własności intelektualnej.

MMI_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3

student/ka posiada wiedzę na temat wykorzystania
cudzej pracy twórczej w kontekście akademickim.

MMI_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student/ka potraﬁ przedstawić zdobytą wiedzę
w formie pisemnej i ustnej z zachowaniem zasad
ochrony własności intelektualnej.

MMI_K1_U04

zaliczenie pisemne

U2

student/ka potraﬁ krytycznie analizować przykłady
nadużyć w zakresie prawa autorskiego, zwłaszcza
w kontekście akademickim.

MMI_K1_U03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/ka jest gotowy/a do wdrażania
i przestrzegania zasad ochrony własności
intelektualnej w działalności zawodowej i życiu
codziennym.

MMI_K1_K04,
MMI_K1_K05

zaliczenie pisemne

K2

student/ka jest gotowy/a do efektywnej pracy w grupie
nad rozwiązywaniem zadań i analizowaniem
MMI_K1_K04,
przypadków dotyczących ochrony własności
MMI_K1_K05
intelektualnej.

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia związane z własnością intelektualną; Własność przemysłowa
(wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, europejskie
znaki jakości); Prawa autorskie: przedmioty, podmioty i rodzaje prawa
autorskiego; Ograniczenia praw autorskich; Naruszenie praw autorskich i
dochodzenie ochrony prawnej w prawie autorskim; Plagiat w kontekście pracy
akademickiej; istota domeny publicznej i ograniczenia w jej wykorzystywaniu.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uczestnicy kursu są zobowiązani regularnie uczęszczać na zajęcia oraz
brać aktywny udział w dyskusjach i ćwiczeniach. Warunkiem pozytywnego
zaliczenie pisemne
zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu końcowego w formie
pisemnej.
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Szkolenie uniwersyteckie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.110.5cb0a0ede9c2e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 8

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z głównymi zasadami i regulacjami prawnymi związanymi ze studiowaniem w Uniwersytecie
Jagiellońskim, a także specyﬁką studiów w IAiSP oraz strategiami i stylami uczenia się.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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strukturę uczelni, zasady zachowania w relacjach
z różnymi przedstawicielami społeczności
akademickiej i w typowych sytuacjach uczelnianych,
zasady autoprezentacji

W1

MMI_K1_W03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poprawnie sformułować wiadomości mailowe
i tradycyjne pisma adresowane do wykładowców
i pracowników administracji

MMI_K1_U07

zaliczenie

U2

zaplanować i zorganizować własny proces uczenia się

MMI_K1_U07

zaliczenie

MMI_K1_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rzetelnego wykonywania zadań

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

8

wykonanie ćwiczeń

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
10

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Struktura Uniwersytetu i Wydziału, Samorząd Studentów UJ, podstawowe
dokumenty, precendencja i tytulatura
2. Specyﬁka studiowania w IAiSP (dobór zajęć, wymiana międzynarodowa, OSA).
3. Korzystanie z platform e-learningowych (USOS, Pegaz, MS Teams)
4. Skuteczne studiowanie (m.in. zarządzanie czasem, organizacja pracy, style
uczenia się, praca zespołowa)
5. Korespondencja: zasady i formy przygotowania pism i listów ze szczególnym
uwzględnieniem netykiety w komunikacji elektronicznej.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz
zaliczenia testu końcowego (trzeba uzyskać minimum 51% poprawnych
odpowiedzi).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.13D0.1585162894.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W ramach kursu uczestnicy powinni zdobyć wiedzę o związkach migracji latynoamerykańskich i kultury,
o najważniejszych współczesnych zjawiskach migracyjnych w Ameryce Łacińskiej, o kulturze diaspory latynoskiej
na świecie oraz umiejętność dostrzegania kulturowych efektów migracji i kulturowej analizy różnych ruchów
migracyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

najważniejsze procesy migracyjne w Ameryce
Łacińskiej.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny

W2

prawidłowości i konkretne typy migracji w regionie
Ameryki Łacińskiej.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U05

egzamin pisemny

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać najważniejsze zjawiska migracyjne w regionie
Ameryki Łacińskiej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest wrażliwa i potraﬁ krytycznie ocenić
różne problemy związane z dzisiejszymi ruchami
migracyjnymi.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematy zajęć: 1. Migracje latynoamerykańskie – wprowadzenie, 2. Ameryka
Łacińska jako region imigracji, 3. Migracje do miast i proces urbanizacji, 4.
Migracje a rdzenne kultury latynoamerykańskie, 5. Migracje przymusowe w
Ameryce Łacińskiej, 6. Polityki migracyjne i ich represyjność, 7. Wykluczenie
migrantów latynoamerykańskich, 8. Migracje klimatyczne w Ameryce Łacińskiej,
9. Migracje w Ameryce Łacińskiej a demokratyzacja, 10. Globalizacja, przepływ
pieniędzy i migracje latynoamerykańskie, 11. Migracje w Ameryce Łacińskiej a
procesy zmiany religijne,j 12. Migracje w Ameryce Łacińskiej a tradycyjne role
gender, 13. Sposoby reprezentacji migracji latynoamerykańskich w sztuce, 14.
Latynosi w dzisiejszym społeczeństwie USA

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, analiza tekstów, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność (możliwe dwie nieobecności w semestrze), zdanie egzaminu
pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Polska literatura emigracyjna na kontynencie północnoamerykańskim (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.13D0.1585162671.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z emigracyjnym dorobkiem literackim polskich pisarzy XX i XXI wieku, którzy w tym czasie
mieszkali i tworzyli w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

C2

Omówienie problematyki i głównych toposów obecnych w polskiej prozie i poezji emigracyjnej tworzonej
na kontynencie północnoamerykańskim.

C3

Przestawienie kontekstów społeczno-kulturowych, które kształtowały sylwetkę twórczą polskiego pisarzaemigranta, ukazanych w perspektywie motywów skłaniających go do osiedlenia się w Stanach Zjednoczonych lub
Kanadzie, i z uwzględnieniem nowego kontekstu kulturowego, w jakim żył i tworzył.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

problematykę najważniejszych toposów, jakie
charakteryzują polskie pisarstwo na kontynencie
północnoamerykańskim i w Ameryce Łacińskiej,
odnosząc je do społeczno-kulturowych realiów kraju
osiedlenia polskiego pisarza emigranta.

MMI_K1_W02

egzamin pisemny

W2

zagadnienia związane z rozwojem polskiego pisarstwa
emigracyjnego na kontynencie
północnoamerykańskim i w Ameryce Łacińskiej
w odniesieniu do literatury amerykańskiej
i latynoamerykańskiej (ze szczególnym
uwzględnieniem literatury etnicznej).

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W03

egzamin pisemny

W3

różne aspekty związane z życiem w środowisku
wielokulturowym, a także ich wpływ na tworczość
pisarską powstająca poza granicami kraju.

MMI_K1_W01

egzamin pisemny

U1

wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu
przeprowadzenia analizy krytycznej wybranych
tekstów literackich w ujęciu komparatystycznym,
w odniesieniu do literatury amerykańskiej
i latynoamerykańskiej, a także do realiów społecznokulturowych kraju osiedlenia pisarza emigranta.

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U05

egzamin pisemny

U2

omówić mechanizmy powstawania i funkcjonowania
wielokulturowych społeczeństw zamieszkujących
kontynent północnoamerykański i Amerykę Łacińską
w odniesieniu do ich kulturowego (literackiego)
dziedzictwa, jakie powstaje poza krajem urodzenia.

MMI_K1_U01

egzamin pisemny

U3

wskazać główne motywy migracyjne pisarzy polskiego
pochodzenia oraz omowić politykę migracyjną, która
obowiązywała na kontynencie północnoamerykańskim
i w Ameryce Łacińskiej w stosunku do osób
przybywających tam w poszczególnych okresach
ubiegłego stulecia.

MMI_K1_U02,
MMI_K1_U05

egzamin pisemny

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podjęcia dyskusji na temat problemów grup
etnicznych i rasowych w społeczeństwach
wielokulturowych, wyrażanych w formie manifestu
kulturowego / literackiego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

10

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omówienie terminologii dotyczącej pisarstwa na wychodźstwie; Wielka Emigracja
XIX wieku, stara/nowa emigracja i pisarze, którzy w tych okresach przybywali do
Stanów Zjednoczonych i Kanady; społeczeństwo, kultura, religia i topograﬁa
amerykańska w tekstach pisarzy polskich (m. in. twórczość K. Wierzyńskiego, J.
Lechonia); problematyka wyobcowania i samotności na emigracji przedstawiana z
perspektywy pisarza emigranta ( m.in. J. Wittlin) - omówienie zagadnienia w
odniesieniu do pisarstwa wielokulturowego / etnicznego Stanów Zjednoczonych i
Kanady; reportaż emigracyjny:M.Wańkowicz; dziennik amerykańśki: J. Harwtig;
polscy poeci emigracyjni II połowy XX wieku : Cz. Miłosz, J. Hartwig, S. Barańczak;
buntownicy i niepokorni: L. Tyrmand, J.Głowacki; polscy poeci i prozaicy
zamieszkali w Kanadzie: B. Czaykowski, A. Busza, F.Śmieja, M. Kusiba, E. Zyman;
E. Stachniak

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie testu wyboru oraz otwartych
pytań,skonstruowany w oparciu o treści problemowe przedstawione
podczas wykładu. By zaliczyć egzamin na ocenę pozytywną, należy
uzyskać 55%ilości punktów możliwych do zdobycia.
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Amerykańscy Żydzi - dzieje imigracyjne zbiorowości (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.13D0.1585163022.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zapoznanie słuchaczy z dziejami jednej z najbardziej widocznych amerykańskich zbiorowości
etnicznych. Omawiane kwestie to: liczebność rozmieszczenie geograﬁczne, struktura społeczna, przeobrażenia
kulturowe, zróżnicowanie wewnętrzne.

C2

Ważnym celem kursu jest przedstawienie studentom skomplikowanych relacji etnicznych w społeczeństwie
amerykańskim oraz stopniowych przeobrażeń mozaiki etnicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

koncepcje teoretyczne dotyczące dawnych i obecnych
migracji oraz stosunków etnicznych w USA.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W2

metody analizy migracji i zmian kulturowych w nowym
otoczeniu.

MMI_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W3

dzieje żydowskiej imigracji do Ameryki Północnej
i zmian grupy etnicznej.

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W05

esej

W4

wewnętrzne zróżnicowanie grupy żydowskiej w USA.

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W5

dzieje instytucji i stowarzyszeń żydowskich w USA
(geneza, funkcje, ewolucja)

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poprawnie wybrać i krytycznie analizować źródła
na temat życia imigrantów żydowskich w USA (prasa.
wspomnienia, ﬁlmy dokumentalne, literatura piękna)

MMI_K1_U02,
MMI_K1_U05,
MMI_K1_U06

esej, egzamin pisemny /
ustny

U2

brać czynny udział w dyskusjach na temat stosunków
etnicznych w USA, ze szczególnym uwzględnieniem
różnic w tempie przebiegu amerykanizacji
poszczególnych grup etnicznych.

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03,
MMI_K1_U05

esej

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K02,
MMI_K1_K03,
MMI_K1_K05

esej, egzamin pisemny /
ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przygotowania projektu na temat wybranego obszaru
aktywności amerykańskich Żydów (np. na temat
wybranej organizacji etnicznej).

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie eseju

20

konsultacje

8

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dzieje imigracji żydowskiej do Ameryki Północnej w kontekście teoretycznych
konceptualizacji procesów migracji.

W1, W3, U2

2.

Główne skupiska imigracji żydowskiej oraz wewnętrzne zróżnicowanie grupy analiza przeobrażeń zbiorowości

W3, W4, U2

3.

Geneza i przeobrażenia instytucji i stowarzyszeń żydowskich w USA

W3, W4, W5, U1, K1

4.

Amerykańscy Żydzi i dramat Zagłady w Europie

W1, W3, W5, U2, K1

5.

Reinvention of ethnicity: amerykańscy Żydzi po II wojnie światowej

W1, W2, W3, W5, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej, egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, przygotowanie eseju na podstawie
wybranej lektury, zaliczenie egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Amerykańskie prawo imigracyjne (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.13D0.5cb4256a01a14.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z mechanizmami regulującymi procesy imigracjne do USA.

C2

Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prawno-społecznymi aspektami migracji na pobyt stały
i tymczasowy do USA.

C3

Omówienie wybranych problemów migracyjnych z zakresu amerykańskiej polityki imigracyjnej.

C4

Wykształcenie świadomości konieczności znajomości prawa imigracyjnego kraju docelowego migracji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

mechanizmy rządzące procesami migracjina
kontynencie amerykańskim

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny

W2

pojęcia i teorie z zakresu nauk o polityce wyjaśniające
procesy migracyjne

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W03

egzamin pisemny

W3

założenia współczesnej polityki imigracyjnej w USA

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny

W4

mechanizmy rządzące dawnymi i współczesnymi
procesami migracyjnymi oraz ewolucję polityki
migracyjnej w Ameryce

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować pojęcia i teorie z zakresu nauk o polityce
w analizie rzeczywistościmigracyjnej kontynentu
amerykańskiego

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03,
MMI_K1_U05

egzamin pisemny

U2

wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności,
w szczególności w zakresie prawa i przepisów
migracyjnych w życiu zawodowym i społecznym

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U02,
MMI_K1_U03

egzamin pisemny

U3

dostrzegać oraz interpretować przyczyny
i mechanizmy procesów migracyjnych oraz ich
konsekwencje

MMI_K1_U02,
MMI_K1_U03,
MMI_K1_U05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności,
w szczególności w zakresie prawa i przepisów
migracyjnych w życiu zawodowym i społecznym

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K04

egzamin pisemny

K2

krytycznego odbioru i analizy komunikowanych mu
treści

MMI_K1_K02,
MMI_K1_K05

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

analiza problemu

6

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia i deﬁnicje z zakresu teorii migracji, procesy migracyjne do
USA w kontekście historycznym, zasady przyznawania obywatelstwa, wizy i ruch
bezwizowy, proces naturalizacji, prawa pobytu, problem nielegalnej imigracji,
uchodźcy i azylanci.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, metoda projektów,
dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

na końcową ocenę z kursu składa się: 1/ pozytywnie (51%) zaliczony
egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte i zamknięte) -obejmuje
zakres materiału prezentowanego podczas wykładów oraz ewentualnie ze
wskazanych źródeł dodatkowych. 2/ zaliczenie pracy z tekstem (rodzaj
kolokwium pisanego przez studentów w oparciu o zadany tekst do
samodzielnej analizy)
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Quebec - cztery wieki zmagań o utrzymanie tożsamości (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.13D0.1585139171.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu historii budowy i przemian społeczeństwa quebeckiego, zapoznanie ich
z procesami budowy w okresie Nowej Francji i przemian zbiorowości pochodzenia francuskiego w Kanadzie.

C2

Zapoznanie słuchaczy ze specyﬁką wspólnoty quebeckiej od poczatków osadnictwa nad rzeką św. Wawrzyńca;
restrykcyjne regulacje osadnictwa w okresie Nowej Francji; rola systemu senioralnego; pozycja Kościoła
katolickiego; kontrola ze strony metropolii; zmiany jakie przyniosło przejęcie kolonii przez Brytyjczyków;
dyskryminacje z ich strony, próby jej przezwyciężenia i okres zdominowany przez ideologię przetrwania aż
do spokojnej rewolucji w latach 60. XX wieku

C3

Studenci mają zrozumieć dlaczego w końcu XX wieku Quebecois podejmują próby separacji od reszty Kanady
i dlaczego są one nieudane.

C4

Pokazanie studentom niebagatelnej roli jaką w dziejach społeczeństwa kanadyjskiego odgrywa zbiorowość
quebecka i wyjaśnienie dlaczego społeczeństwo kanadyjskie jest tak podzielone i tak mocno zakorzeniony jest tu
dualizm.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

problematykę osadnictwa francuskiego i jego
konsekwencje dla Nowej Francji i Kanady

MMI_K1_W02

egzamin pisemny

W2

różnicę miedzy pozycją frankofonów a anglofonów
w Dominium of Canada

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03

egzamin pisemny

W3

dążenia niepodległościowe Quebecois

MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

nazwać najważniejsze składowe procesu budowy
tożsamości quebeckiej

MMI_K1_U01

egzamin pisemny

U2

analizować tendencje separatystyczne
we współczesnym Quebecu

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03

egzamin pisemny

U3

pokazać i nazwać najważniejsze dla współczesnego
społeczeństwa prowincji Quebec procesy społeczne

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03

egzamin pisemny

MMI_K1_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusji nad racjami strony quebeckiej i reszty Kanady
dotyczącymi relacji między Quebekiem a ROC

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
77

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

51 / 176

Nowa Francja - budowa podstaw wspólnoty quebeckiej ; Quebec po conquest problemy polityczne i społeczne; Patrioci i romantyczny okres w życiu zbiorowości
Frankokanadyjczyków; La survivance - sto lat zamknięcia Quebecois ; „podwójne”
życie Quebecu po II wojnie światowej, ośrodki przygotowujące zmiany; lata 60. la
Revolution Tranquille - rewolucyjne zmiany w Quebecu ; między federalizmem a
separatyzmem, wyzwania końca XX wieku ; obraz współczesnego społeczeństwa
quebeckiego; grupy etniczne w Montrealu: polska, żydowska, holenderska,
portugalska

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny testowo-opisowy obejmuje treści wykładów oraz
zadanych fragmentów literatury obowiązkowej. Do zaliczenia konieczne
jest 60% poprawnych odpowiedzi.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Historia i społeczeństwo Portoryko (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.13D0.1585139100.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przedstawienie historii i kultury Portoryko oraz grupy portorykańskiej w USA.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

historyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania
rozwoju społeczeństwa portorykańskiego

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny
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W2

historię i konsekwencje migracji Portorykańczyków
do USA

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny

W3

złożone procesy formowania się tożsamości w obrębie
grupy i ich konsekwencji w wymiarze kulturowym

MMI_K1_W05

egzamin pisemny

W4

historyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania
procesów i zjawisk kulturowych zachodzących
w Portoryko oraz w grupie portorykańskiej w USA

MMI_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ dostrzegać i analizować procesy i zjawiska
społeczne, polityczne i kulturowe w Portoryko

MMI_K1_U01

egzamin pisemny

U2

potraﬁ określić przyczyny i skutki migracji z Portoryko
do USA

MMI_K1_U01

egzamin pisemny

U3

potraﬁ określić rolę i znaczenie grupy portorykańskiej
w USA

MMI_K1_U01

egzamin pisemny

MMI_K1_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość znaczenia szeroko rozumianych
procesów i zjawisk społecznych i kulturowych dla
kształtowania postaw i więzi społecznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia wyspy i jej status polityczny (okres kolonialny, lata 1898-1952, po 1952;
nacjonalizm kulturowy i polityczny; referenda w sprawie statusu politycznego
wyspy). Tożsamość i kultura (budowanie tożsamości portorykańskiej, kwestie
rasowe, rola języka). Grupa portorykańska w USA (historia, procesy migracji,
charakterystyka społeczności portorykańskiej w USA, tożsamość, język). Kultura
popularna. Sytuacja obecna i bieżące problemy

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

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny - warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co
najmniej 60% punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Używanie urządzeń elektronicznych na zasadach określonych przez prowadzącego.

Sylabusy
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Brazylia we współczesnym świecie (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.13D0.5cb4256abcdb9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej Brazylii: brazylijskiego społeczeństwa, kultury brazylijskiej i procesu
jej formowania, polityki i gospodarki

C2

Omówienie fundamentalnych prac brazylijskich pisarzy, antropologów, historyków i socjologów

C3

Zastosowanie wiedzy zdobytej dzięki lekturze zadanych tekstów do analizy zjawisk wyróżniających brazylijskie
społeczeństwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

kluczowe elementy kultury brazylijskiej, rozumie
koncepcję m.in. „człowieka serdecznego”, „jeitinho”,
rozumie zróżnicowanie socjokulturowe Brazylijczyków
oraz procesy historyczne, które przesądziły
o specyﬁce społeczeństwa Brazylijskiego

MMI_K1_W03

esej

W2

główne problemy społeczeństwa Brazylijskiego:
nierówności społeczne i ich źródło, skalę przemocy
w szczególności w uboższych dzielnicach wielkich
miast, trudności z dostępem do edukacji na wysokim
poziomie i publicznych szkół wyższych

MMI_K1_W02

esej

W3

najważniejsze postaci brazylijskiej polityki XX i XXI
wieku, okres getulizmu i Estado Novo, czasy dyktatury
wojskowej i proces redemokratyzacji państwa jak
również przemiany polityczno-społeczne zachodzące
w państwie u progu XXI wieku

MMI_K1_W03

esej

W4

sytuację gospodarczą Brazylii na początku XXI wieku:
okres dynamicznego wzrostu w okresie prezydentury
Luli da Silvy, kryzys gospodarczy po 2014 roku
i program reform prezentowany przez rząd Michela
Temera i Jaira Bolsonaro

MMI_K1_W05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przedstawić zachodzące w Brazylii procesy społeczne,
które przesądziły o kształcie brazylijskiego
społeczeństwa na początku XXI wieku

MMI_K1_U01

esej

U2

zastosować teoretyczne koncepcje "tłumaczy
brazylijskości" analizowane na zajęciach do analizy
współczesnych zjawisk brazylijskiego życia
społecznego

MMI_K1_U05

esej

U3

krytycznie odnieść się do polskich i zagranicznych
materiałów prasowych poświęconych sytuacji
społecznej, politycznej oraz gospodarczej Brazylii

MMI_K1_U03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej krytycznej analizy zjawisk społecznogospodarczych zachodzących w Brazylii

MMI_K1_K02

esej

K2

uczestniczenia w dyskusji podczas zajęć, w tym
komentowania zadanych tekstów

MMI_K1_K05

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie eseju

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie - najważniejsze informacje o państwie; Czy Brazylia jest państwem
latynoamerykańskim?; Kim są Brazylijczycy? Brazylijczyk jako „człowiek
serdeczny”; Mit demokracji rasowej I; Mit demokracji rasowej II; Wyzwania
społeczne Brazylii. Życie codzienne Brazylijczyków I; Wyzwania społeczne Brazylii.
Życie codzienne Brazylijczyków II; Przemoc w Brazylii; Krótka historia literatury
brazylijskiej; Potęga brazylijskiego dźwięku; Brazylia jako kraj przyszłości; Brazylia
na początku XXI wieku; Brazylia na początku XXI wieku II. Rządy Michela Temera i
Jaira Bolsonara; Brazylia zieloną potęgą?

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Krótka recenzja (ewentualnie esej) oraz dłuższy esej składany pod koniec
semestru związane z tematyką zajęć. Prace będą miały na celu
weryﬁkację wiedzy jak również umiejętności analizy sytuacji społecznopolitycznej Brazylii. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa,
dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie Ameryką Łacińską i w szczególności Brazylią, jej społeczeństwem, kulturą, polityką i gospodarką

Sylabusy

58 / 176

Australia: doświadczenia migracji i etniczności (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.13D0.1585163814.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie uczestników wykładu z historią i współczesnością imigracji i stosunków etnicznych w Australii

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

na przykładzie Australii tematykę przemian etnicznych
społeczeństwa imigracyjnego, kształtowania się
nowoczesnych narodów i grup etnicznych oraz
zmieniającej się pozycji jednostki

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny
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W2

tematykę przemian etnicznych i imigracji w Australii
w ujęciu historycznym, w tym kształtowanie się
i przemiany nowoczesnego narodu i państwa
australijskiego

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny

W3

rolę państwa i jego polityki migracyjnej i etnicznej
w kształtowaniu się społeczeństwa imigracyjnego

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać, analizować i wyjaśnić procesy migracyjne
w Australii w ujęciu historycznym
i komparatystycznym

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U02,
MMI_K1_U03

egzamin pisemny

U2

rozpoznawać, analizować i wyjaśniać zjawiska
etniczne, w tym narodotwórcze w Australii w ujęciu
historycznym i porównawczym

MMI_K1_U03,
MMI_K1_U04,
MMI_K1_U05

egzamin pisemny

U3

zastosować wiedzę teoretyczną do samodzielnej
analizy zjawisk z zakresu migracji i etniczności

MMI_K1_U05,
MMI_K1_U06,
MMI_K1_U07

egzamin pisemny

K1

rozwijania wrażliwości na problemy rasowe,
migracyjne, narodowe i etniczne, dzięki czemu
korzystając ze zdobytej wiedzy i umiejętności może
podejmować przemyślane i racjonalne działania w tej
dziedzinie

MMI_K1_K02,
MMI_K1_K03,
MMI_K1_K05

egzamin pisemny

K2

świadomego, opartego na zdobytej wiedzy
podejmowania się działań w dziedzinie migracji
i etniczności

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K02,
MMI_K1_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Aborygeni – pierwsi mieszkańcy Australii, ich historia i kultura przed i w czasach
białego osadnictwa do l. 20. XX w.

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

2.

Aborygeni – pierwsi mieszkańcy Australii, ich historia i kultura od l. 20. XX w.
do współczesności

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

3.

Zesłania i kolonie karne w Australii

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

4.

Imigracja i społeczeństwo australijskie 1788-1860, m. in. "gorączka złota"

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

5.

Imigracja i społeczeństwo australijskie 1860-1945, m. in. polityka „białej Australii”

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

6.

Ewolucja australijskiej polityki imigracyjnej po II wojnie światowej

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

7.

Przemiany etniczne społeczeństwa australijskiego oraz zmiany w polityce i
ideologii
etnicznej Australii po II wojnie światowej: asymilacja i integracja

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

8.

Przemiany etniczne społeczeństwa australijskiego oraz zmiany w polityce i
ideologii
etnicznej Australii po II wojnie światowej: wielokulturowość

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

9.

Polityka w społeczeństwie wieloetnicznym

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

10.

Grupy etniczne a struktura społeczno-gospodarcza Australii

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

11.

Kultura, język, edukacja w społeczeństwie wieloetnicznym.

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

12.

Historia i współczesność wybranych grup etnicznych. Cz. I

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

13.

Historia i współczesność wybranych grup etnicznych. Cz. II

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

14.

Podsumowanie: problem australijskiej tożsamości narodowej.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu pisemnego, który
zawiera pytania dotyczące zarówno wykładu, jak i lektur obowiązkowych.
Ocena końcowa składa się z dwóch elementów: egzaminu (85%) i udziału
w wykładach (15%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma

Sylabusy
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Grupy etniczne i narody bezpaństwowe w Europie (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.13D0.1588935718.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą współczesnych dążeń emancypacyjnych grup
etnicznych i narodów bezpaństwowych w Europie.

C2

Teoretyczny wstęp do kursu dotyczący problematyki etniczności, procesów narodotwórczych i polityki
tożsamości, ma dostarczyć studentom narzędzi do analizy i interpretacji procesów społecznych, które są
udziałem grup etnicznych walczących o uznanie i narodów bezpaństwowych.

C3

Analiza przypadków szczegółowych, pozwoli na zapoznanie studentów ze strategiami walki o uznanie i polityką
tożsamości realizowaną przez etnicznych liderów działających w imieniu grup etnicznych walczących o uznanie,
polityką państwa narodowego wobec takich społeczności, a także przedstawienia ich dążeń w kontekście
międzynarodowych uregulowań prawnych dotyczących ochrony mniejszości.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
teorie wyjaśniające specyﬁczną sytuację grup
etnicznych walczących o uznanie swej odrębności
i narodów bezpaństwowych, ich genezę i trwanie,
ze szczególnym uwzględnieniem teorii dotyczących
procesów etnicznej emancypacji, polityki tożsamości
i przeobrażeń etniczności.

MMI_K1_W01

egzamin pisemny

W2

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
teorie wyjaśniające zmiany kulturowe, społeczne
i polityczne oraz prawne, które stanowią kontekst dla
analizowanych strategii walki o uznanie odrębności
i polityki tożsamości europejskich mniejszości
etnicznych i narodów bezpaństwowych.

MMI_K1_W02

egzamin pisemny

W3

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
metody i narzędzia pozyskiwania danych służących
analizie procesów etnicznych, polityki tożsamości
i walki o i oﬁcjalizację grup etnicznych i narodów
bezpaństwowych.

MMI_K1_W03

egzamin pisemny

W4

Absolwent zna i rozumie dylematy związane z
zasadami: samostanowienia i suwerenności państwa
narodowego i wyzwania stojące przed państwami
i społeczeństwami w skład których wchodzą
emancypujące się grupy etniczne i narody
bezpaństwowe.

MMI_K1_W05

egzamin pisemny

U1

Absolwent potraﬁ identyﬁkować problemy związane
z przemianami kulturowymi, społecznymi
i politycznymi oraz ich wpływem na przeobrażania
etniczności, procesy etnicznej emancypacji, walki
etnicznych podmiotów o oﬁcjalizację i prawną
ochronę.

MMI_K1_U01

egzamin pisemny

U2

Absolwent potraﬁ wyszukiwać informacje, formułować
wnioski i prognozy dotyczące obecnej i przyszłej
sytuacji grup etnicznych walczących o uznanie
i narodów bezpaństwowych w Europie.

MMI_K1_U02

egzamin pisemny

U3

Absolwent potraﬁ posługiwać się specjalistycznym
językiem, wykorzystywać poznane w trakcie zajęć
teorie oraz podejmować dyskusje na temat procesów
emancypacji etnicznej, polityki tożsamości, specyﬁki
położenia narodów bezpaństwowych i grup etnicznych
walczących o uznanie ich odrębności o różne formy
prawnej ochrony.

MMI_K1_U05

egzamin pisemny

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych
MMI_K1_K05
treści oraz korzystania z opinii ekspertów

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

18

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia stanowiące ramy analizy omawianych na wykładzie
zagadnień: grupa etniczna, narodowość, protonaród, naród, narody historyczne i
niehistoryczne, naród kulturowy, polityczny, obywatelski. Relacja między
państwem a narodem.

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

2.

Historyczna geneza współczesnych dążeń emancypacyjnych grup etnicznych
walczących o uznanie i prawną ochronę. Procesy narodotwórcze, nacjonalizacja
państw, prawo do samostanowienia a zasada integralności państwa. Prawo do
samookreślenia narodowego. Dążenia emancypacyjne grup etnicznych, etnicznoregionalnych i protonarodów - separatyzm czy słuszne prawo do decydowania o
sobie?

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

3.

Pomiędzy marzeniami o państwie narodowym a realizmem politycznym. Polityka
tożsamości - współczesne dążenia grup etnicznych walczących o uznanie:
uzyskanie uznania dla odrębnej od narodu tytularnego tożsamości; korzystanie z
systemu ochrony mniejszości; różne formy autonomii (kulturalnej, terytorialnej,
politycznej); stworzenie niezależnego państwa.

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

4.

Strategie walki o uznanie - od działań mieszczących się w ramach prawa do
działań o charakterze terrorystycznym.

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

5.

Polityka państwa wobec dążeń emancypacyjnych grup etnicznych i narodów
bezpaństwowych. Różne strategie zarządzania zróżnicowanie kulturowym.
Krajowe systemy ochrony mniejszości.

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

6.

Grupy etniczne i narody bezpaństwowe w międzynarodowym systemie ochrony
mniejszości. Państwa jako podmioty prawa międzynarodowego. Dylematy kryjące
się za przyjętymi w prawie międzynarodowym rozwiązaniami.

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

7.

Spisy Powszechne Ludności i Mieszkań w 2011 r. i jego wykorzystanie w polityce
tożsamości i walce o uznanie grup etnicznych i narodów bezpaństwowych.

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

8.

Sytuacja socjolingwistyczna grup walczących o uznanie. Nacjonalizm językowy,
emancypacja językowa, ideologie językowe, procesy kodyﬁkacji/standaryzacji
języków. Starania o oﬁcjalizację języka.

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

Sylabusy
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9.

Grupy etniczne i narody bezpaństwowe jako wspólnoty pamięci. Demokratyzacja
pamięci, wykorzystywanie historii w polityce tożsamości i legitymizacji dążeń
emancypacyjnych grup etnicznych i narodów bezpaństwowych.

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

10.

Analiza przypadków szczegółowych. Rusini Karpaccy, Ślązacy, Kaszubi,
Serbołużycznie, Romowie.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Samodzielna lektura literatury wskazanej przez prowadzącą, uczestnictwo
w wykładzie, pozytywny wynik z egzaminu pisemnego.
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Exodus lat 80. XX w. - wycinek kanadyjski (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.13D0.60360f666ca5e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z uwarunkowaniami i przebiegiem emigracji z Polski do Kanady w latach
80. i 90. XX w., ukazanie jego charakteru, specyﬁki i aktywności a także wpływu tej wielkiej ( liczącej ponad 100
tys osób) fali emigrantów na przemiany w polskiej grupie etnicznej w Kanadzie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

teorie i mechanizmy procesów migracyjnych końca XX
w.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03

esej, prezentacja

W2

polskie, europejskie i kanadyjskie uwarunkowania
migracji z lat 80. XX w.

MMI_K1_W05

esej, prezentacja

W3

metody analizy źródeł dotyczących emigracji
i diaspory

MMI_K1_W04

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować specyﬁczne uwarunkowania migracji
i aktywności polskiej diaspory w latach 80. XX w.

MMI_K1_U01

esej, prezentacja

U2

przedstawić skutki procesów migracyjnych z lat 80. XX
w.

MMI_K1_U03

esej, prezentacja

U3

szukać różnorodnych materiałów na temat emigracji,
porównywać je i krytycznie analizować

MMI_K1_U02

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

gromadzenia, porządkowania i prowadzenia analizy
relacji osobistych, materiałów prasowych oraz
dokumentów urzędowych dotyczących migrantów

MMI_K1_K05

esej, prezentacja

K2

do pracy nad materiałami źródłowymi dotyczącymi
emigrantów i imigrantów a także do pracy
w instytucjach angażujących się w w pomoc i opiekę
nad emigrantami i polską diasporą.

MMI_K1_K01

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza źródeł historycznych

20

przygotowanie eseju

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sytuacja w Polsce w roku 1980, geneza, uwarunkowania i kierunki emigracji.

W1, U1

2.

Kanada i kanadyjska polityka imigracyjna na przełomie lat 70. i 80. XXw.

W1, W2, U2

Sylabusy
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3.

Polska grupa etniczna w Kanadzie, jej geneza, charakter i aktywność na
przełomie lat 70. i 80. XXw.

W3, U1

4.

Wybrane przykłady losów emigrantów, ich dorogi do Kanady i pierwszych
doświadczeń w nowym kraju (pamiętniki, wywiady, publicystyka i literatura)

W3, U3, K1, K2

5.

Reakcja grupy polskiej na napływ nowej fali imigrantów; pomoc, aktywność,
zmiany i ich skutki

W3, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach, przedstawienie prezentacji i eseju bazującego na
materiałach źródłowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość dziejów Polski na przełomie XX i XXI wieku

Sylabusy
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Zajęcia fakultatywne (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.13D0.5cb4256b184d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z różnymi aspektami procesów migracyjnych we współczesnym świecie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

różne wymiary procesów migracyjnych
we współczesnym świecie

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03

egzamin pisemny / ustny
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W2

pojęcia oraz problematykę badawczą z zakresu
migracji, stosunków etnicznych i zróżnicowania
kulturowego

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U02,
MMI_K1_U03

egzamin pisemny / ustny

MMI_K1_K02,
MMI_K1_K04,
MMI_K1_K05

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystywać wiedzę teoretyczną w celu analizy
procesów migracyjnych oraz stosunków etnicznych,
a także potraﬁ wskazywać rozwiązania różnego
rodzaju problemów związanych ze zróżnicowaniem
etnicznym i kulturowym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykorzystywania nabytej wiedzy w środowisku
zawodowym i społecznym, samodzielnego
wyszukiwania informacji oraz stałego poszerzania
wiedzy i umiejętności

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe obejmują tematykę związaną z szeroko rozumianymi
politycznymi aspektami procesów migracyjnych. Tematyka zajęć może dotyczyć
kwestii teoretycznych i praktycznych związanych z procesami politycznymi, w tym
szczególnie procesami migracji, polityki migracyjnej, kwestii bezpieczeństwa,
zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Informacja o konkretnej
tematyce zajęć w danym roku akademickim jest udostępniana na stronie
internetowej Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych oraz na tablicy
ogłoszeń przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zajęcia prowadzone są na ogół
w języku polskim, choć dopuszcza się także fakultety w języku obcym (w tym
prowadzone przez profesorów wizytujących).

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zaliczenia przedmiotu
są ogłaszane przez prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć.
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Metody badań kulturoznawczych i społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.120.5cb425810aa4b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności dyskusji na temat różnorodnych metod i podejść badawczych
w prowadzeniu badań naukowych nad zjawiskami kulturowymi i socjologicznymi oraz wstępne przygotowanie
do prowadzenia samodzielnych badań naukowych. Po ukończeniu kursu Uczestnicy/Uczestniczki potraﬁą
wykorzystać poznane metody oraz paradygmaty w analizie wybranych zjawisk kulturowo-społecznych 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:

Sylabusy
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W1

kluczowe pojęcia z zakresu metodologii nauk
o kulturze i nauk społecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem metod i paradygmatów stosowanych
w badaniach procesów i zjawisk społecznych
i kulturowych

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

znaczenie różnorodnych podejść badawczych w
prowadzeniu badań kulturoznawczych i społecznych.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

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

MMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U1

wykorzystać poznane metody i paradygmaty
badawcze do analizy konkretnych zjawisk kulturowych
i społecznych, zwłaszcza procesów migracyjnych
i relacji etnicznych.

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U02,
MMI_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

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

MMI_K1_U02

projekt

U3

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

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U02,
MMI_K1_U05,
MMI_K1_U06

projekt

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do prezentowania wiedzy podczas dyskusji
dydaktycznej oraz przygotowywania wystąpień
publicznych i projektów naukowych samodzielnie lub
w zespole.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

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

Sylabusy

Liczba godzin
210

ECTS
7.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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 konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny obejmujący zagadnienia omówione podczas
wykładów

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. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.
Każdą kolejną należy odpracować w formie uzgodnionej z
prowadzącymi najpóźniej tydzień przed terminem kolokwium. 5
nieobecności oznacza niezaliczenie kursu (za wyjątkiem nieobecności
usprawiedliwionych zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem o
działalności związanej z UJ). Aktywny udział w dyskusji na podstawie
przeczytanych tekstów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Dzieje etniczne Europy Zachodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.120.5cb4258125f92.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia, 0314Socjologia i
kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią przemian etnicznych i procesów narodotwórczych w Europie Zachodniej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

historię przemian wybranych etnicznych społeczeństw
zachodnioeuropejskich i wybranych grup etnicznych
oraz zmieniającą się pozycję jednostki

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny
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W2

kształtowanie się nowoczesnych narodów i państw
narodowych w szerokim ujęciu historycznym,
socjologicznym i antropologicznym, ze szczególnym
uwzględnieniem Francji

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03,
MMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

znaczenie państwa i ruchów nacjonalistycznych dla
rozwoju nowoczesnych narodów

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać i interpretować procesy przemian
etnicznych w Europie Zachodniej w ujęciu
komparatystycznym

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03,
MMI_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

rozpoznaje, rozumie i interpretuje zjawisk z dziedziny
etniczności, nacjonalizmu, przemian narodowych
w Europie Zachodniej w perspektywie historycznej

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03,
MMI_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

samodzielnie stosować wiedzę teoretyczną dotyczącą
etniczności, narodów i nacjonalizmu do analizy
przemian historycznych

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U05,
MMI_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K1

dalszych studiów lub/i rozwijania zainteresowań
związanych z tematyką etniczną i narodową w historii
Europy

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K02,
MMI_K1_K03,
MMI_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K2

podejmowania działań oraz aktywności obywatelskiej
i zawodowej, w której wiedza historyczna na tematy
etniczne, w tym na temat narodu i państw
narodowych w Europie stanowi niezbędną podstawę

MMI_K1_K02,
MMI_K1_K03,
MMI_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Terytoria i granice państw, rozmieszczenie narodów, mniejszości narodowych i
etnicznych - perspektywa historyczna

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

2.

Państwo a naród w dziejach Europy Zachodniej

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

3.

Kultura i tradycja a kształtowanie się tożsamości narodowych w dziejach Europy
Zachodniej

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

4.

Wojny i narody w dziejach Europy Zachodniej

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

5.

Języki i narody w dziejach Europy Zachodniej

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

6.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ NOWOCZESNYCH NARODÓW I ROZWÓJ NACJONALIZMÓW ze
szczególnym uwzględnieniem Francji

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

7.

Francja i Francuzi do poł. XVIII w.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Wielka Rewolucja Francuska a kształtowanie się nowoczesnego narodu i
nacjonalizmu

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

9.

Francuzi i Francja XIX i XX w.

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

10.

Inne wybrane grupy etniczne i narody przednowoczesne w Zachodniej Europie

W1, U1, U3, K1, K2

11.

Kształtowanie się innych nowoczesnych narodów w Europie Zachodniej i
mniejszości narodowych

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

12.

Diaspora żydowska w Zachodniej Europie

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

13.

Wybrane przykłady myśli nacjonalistycznej w Zachodniej Europie

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia modułu jest zdanie egzaminu pisemnego i
uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Jeśli zajęcia odbywałyby się w formie
zdalnej, egzamin zostanie przeprowadzony ustnie. Warunkiem
przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Ocena końcowa
kursu = egzamin pisemny (70%) + ocena z ćwiczeń (30%). Egzamin
pisemny obejmuje treści objęte zarówno wykładem, jak i ćwiczeniami.
oczekiwane są obszerne odpowiedzi na pytania otwarte. Ocena według
skali punktowej. Do zdania konieczne 51 % punktów.
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena końcowa na zaliczenie ćwiczeń na podstawie oceny
prowadzącego dokonywanej na każdych zajęciach uwzględniającej
znajomość analizowanych tekstów, quizów, map, ﬁlmów, umiejętności
krytycznej analizy i dyskusji. Końcową ocenę z ćwiczeń prowadzący
wystawia na podstawie ocen cząstkowych z poszczególnych zajęć.
Uwzględniają one znajomość omawianych tekstów oraz umiejętność
ich krytycznej analizy i udział w dyskusji. W semestrze dopuszczalna
jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach. Każda kolejna
nieobecność (usprawiedliwiona bądź nie) oznacza konieczność
zaliczenia treści drugich i kolejnych zajęć, na których student był
nieobecny Nieobecność na większej liczbie zajęć niż połowa powoduje
automatyczne niezaliczenie kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem zaliczenia modułu jest zdanie egzaminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Ocena
końcowa = egzamin 70 % + ocena z ćwiczeń 30%. Egzamin obejmuje treści zarówno z wykładu, jak i z ćwiczeń. Egzamin
przeprowadza się w formie pisemnej, wyjątkowo w przypadku kontynuacji nauczania zdalnego w formie ustnej.
Ocena końcowa z zaliczenia ćwiczeń na podstawie oceny prowadzącego dokonywanej na zajęciach, uwzględniającej
znajomość omawianych tekstów i umiejętność krytycznej analizy i udział w dyskusji. Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa!
W semestrze dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach. Każda kolejna nieobecność
(usprawiedliwiona bądź nie) oznacza konieczność zaliczenia treści, omawianych na drugich i kolejnych zajęciach, na których
student był nieobecny. Nieobecność na większej liczbie zajęć niż połowa powoduje automatyczne niezaliczenie kursu.

Sylabusy
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Etniczność, narody, nacjonalizmy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.120.5cb4258141deb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne, Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład ma na celu wprowadzenie podstawowych pojęć i kategorii teoretycznych służących do opisu i analizy
szeroko rozumianej problematyki narodu, etniczności, procesów kształtowania się grup etnicznych, narodów,
a także problematyki nacjonalizmów, zarówno historycznych jak i wspólczesnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada wiedzę na temat podstawowych pojęć
i kategorii teoretycznych służących do opisu i analizy
szeroko rozumianej problematyki etniczności, narodu
i nacjonalizmu.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

zna podstawowe teorie z obszaru badań nad
etnicznością, narodem i nacjonalizmem

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U1

rozumie i potraﬁ analizować, korzystając ze zdobytej
wiedzy teoretycznej, zachodzące zarówno historycznie
jak i współcześnie przemiany zbiorowości etnicznych
i narodów.

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U02,
MMI_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

posiada umiejętność wyjaśniania złożonych zjawisk
i procesów społecznych obejmujących zbiorowości
regionalne, etniczne i narodowe.

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03,
MMI_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3

rozumie, analizuje i wyjaśnia mechanizmy tworzenia
i funkcjonowania społeczeństw wielokulturowych,
korzystając ze zdobytej wiedzy.

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03,
MMI_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U4

korzystając z dorobku innych autorów, dyskutować
na temat zjawisk społecznych i formułować
samodzielne wnioski

MMI_K1_U02,
MMI_K1_U03,
MMI_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student przejawia krytyczne podejście zarówno
do analizowanych w trakcie zajęć tekstów, jak i
przekazów medialnych

MMI_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

K2

posiada wrażliwość społeczną na problemy różnic
kulturowych, etnicznych , rasowych i wszelkich form
dyskryminacji

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K02,
MMI_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

przygotowanie do egzaminu

45

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
137

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W trakcie wykładu omówione zostaną: sposoby deﬁniowania narodu, etniczności i
nacjonalizmu. Przegląd podstawowych orientacji; oświeceniowe i romantyczne
tradycje w reﬂeksji nad narodem - źródła i prekursorzy; historyczne i
obiektywistyczne koncepcje powstawania i przemian narodów; więź narodowa, jej
elementy składowe i uwarunkowaniajej powstawania. Doświadczenie historyczne i
świadomość historyczna jako elementy więzi narodowej. Narody „historyczne” i
„niehistoryczne”; narody jako produkt modernizacji, ujęcia konstruktywistyczne,
kulturalistyczne koncepcje narodu; Religia i etniczność; naród i państwo –
wspólnota kultury w obrębie instytucji politycznych; obiektywne i subiektywne
wyznaczniki narodowych odrębności i tożsamości; tożsamości narodowe i ich
przemiany; narody i nacjonalizmy; mniejszości narodowe i etniczne; problemy
integracji i asymilacji narodowej, polityka etniczna; problemy integracji
ponadnarodowej, globalizacja, transnarodowość; problemy dezintegracji państw
narodowych, regionalizmy. Granice i pogranicza narodowe.
W trakcie ćwiczeń studenci będą analizować klasyczne teksty na temat
etniczności, narodu i nacjonalizmu, które będą stanowić ilustrację omawianych na
wykładzie treści.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin w formie pisemnej obejmujący materiał z wykładu i wskazanych
lektur. Aby przystąpić do egzaminu student musi zaliczyć ćwiczenia.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Aktywne uczestnictwo w dyskusjach na temat przeczytanych tekstów oraz
zaliczenie kolokwium w formie pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobeność nieusprawiedliwiona.

Sylabusy
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Historia ruchów uchodźczych od XVII do XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.120.5cb425815d77b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia, 0314Socjologia i
kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z historii ruchów uchodźczych od XVII do XX w.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

wybraną tematykę międzynarodowych migracji
przymusowych i ruchów uchodźczych w ujęciu
historycznym oraz ich wpływu na społeczeństwa
i jednostki.

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny
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W2

tematykę instytucji społecznych, politycznych ,
gospodarczych i prawnych związanych z migracjami
przymusowymi

MMI_K1_W03

egzamin pisemny

W3

MMI_K1_W02,
tematykę systemów politycznych, organizacji
społeczno-politycznych oraz poglądy na temat struktur MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05
i instytucji społecznych

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować mechanizmy migracji przymusowych, ich
polityczne i społeczne przyczyny i skutki w ujęciu
historycznym oraz wyjaśniać je na szerokim tle
historycznym

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U02

egzamin pisemny

U2

porównać i wyjaśnić historyczne i współczesne
zjawiska uchodźstwa

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03

egzamin pisemny

U3

samodzielnie zdobywać informacje, analizować
i wyjaśniać zjawiska społeczne związane z migracjami,
korzystając z wiedzy teoretycznej i stosownej
terminologii

MMI_K1_U02

egzamin pisemny

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykazania się wrażliwością i racjonalną postawą
wobec współczesnych ruchów uchodźczych
i podejmowania się związanych z tym ról społecznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do tematu: uchodźcy w historii starożytnej i średniowiecznej, w
religii i literaturze, podstawowe pojęcia

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

2.

Uchodźcy religijni w nowożytnej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem
hugenotów

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

3.

Uchodźcy polityczni w XIX-wiecznej Europie

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

Sylabusy
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4.

Ruchy uchodźcze spowodowane rewolucjami i wojnami domowymi: Wielka
Rewolucja Francuska

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

5.

Ruchy uchodźcze spowodowane rewolucjami i wojnami domowymi: rewolucja
bolszewicka i wojna domowa w Rosji

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

6.

Ruchy uchodźcze spowodowane rewolucjami i wojnami domowymi: wojna
domowa w Hiszpanii

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Ruchy uchodźcze spowodowane rewolucjami i wojnami domowymi: wojna
wietnamska, upadek Wietnamu Południowego, boat people

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

8.

Ruchy uchodźcze spowodowane rozpadem imperiów, wojnami między państwami
narodowymi, czystkami etnicznymi: Bałkany na przełomie XIX i XX w.

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

9.

Ruchy uchodźcze spowodowane rozpadem imperiów, wojnami między państwami
narodowymi, czystkami etnicznymi: rozpad imperium osmańskiego, Ormianie,
Grecy i inni

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

10.

Ruchy uchodźcze spowodowane rozpadem imperiów, wojnami między państwami
narodowymi, czystkami etnicznymi: syjonizm i migracje żydowskie do Palestyny,
powstanie państwa Izrael i uchodźcy palestyńscy

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

11.

Uchodźcy z hitlerowskich Niemiec i krajów okupowanych przez Niemcy ze
szczególnym uwzględnieniem ludności żydowskiej oraz środowisk naukowych,
artystycznych i intelektualistów. cz. I

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

12.

Uchodźcy z hitlerowskich Niemiec i krajów okupowanych przez Niemcy ze
szczególnym uwzględnieniem ludności żydowskiej oraz środowisk naukowych,
artystycznych i intelektualistów. cz. II

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

13.

Międzynarodowa ochrona uchodźców w XX wieku

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

14.

Podsumowanie: ruchy uchodźcze w czasach nowożytnych i najnowszych

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest obecność na wykładach (15%) i zdanie
egzaminu pisemnego, obejmującego treści wykładu i literatury
obowiązkowej (85%). W przypadku zajęć zdalnych egzamin zostanie
przeprowadzony w formie ustnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Bliski i Daleki Wschód - różnorodność etniczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.120.5cb425839e3c6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

posiada wiedzę na temat zróżnicowania kulturowego,
etnicznego, religijnego i językowego regionu

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03

egzamin pisemny

W2

zna i rozumie problemy społeczne i polityczne regionu
związane ze zróżnicowaniem etnicznym i kulturowym

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny

W3

zna genezę mniejszości etnicznych i religijnych
na Bliskim i Dalekim Wschodzie

MMI_K1_W02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

potraﬁ lokalizować główne wspólnoty etnokulturowe
w regionie

MMI_K1_U01

egzamin pisemny

U2

potraﬁ identyﬁkować oraz analizować problemy
społeczne i kulturowe charakterystyczne dla regionu,
w tym wyzwania związane z mobilnością przestrzenną

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03

egzamin pisemny

MMI_K1_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznego odbioru treści wykazując przy tym
wrażliwość społeczną na kwestie różnic etnicznych
i kulturowych

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

50

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
82

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza i historia mniejszości etnicznych na Bliskim i Dalekim Wschodzie;
Największe grupy etniczne na Bliskim i Dalekim Wschodzie; Zróżnicowanie
religijne regionu; Zwyczaje i obyczaje mniejszości etnicznych; Zderzenie kultur,
kontakt kulturowy; Konﬂikty etniczne;

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny z treści przedstawionych na wykładzie oraz znajomości
lektur obowiązkowych
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Diaspora niemiecka w Ameryce Północnej (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.11A0.1585138865.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat mało znanej, choć najliczniejszej amerykańskiej zbiorowości imigracyjnej; jej
dziejów i przeobrażeń.

C2

Przeprowadzenie debaty na temat mechanizmów procesów amerykanizacji na przykładzie grupy niemieckoamerykańskiej.

C3

Wskazanie studentom źródeł do realizacji projektów dotyczących imigracji do USA, procesów amerykanizacji oraz
ewolucji stosunków etnicznych w tym kraju.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student ma wiedzę o mechanizmach rządzących
procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi
w USA oraz o ich konsekwencjach

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W05

prezentacja

W2

w stopniu zaawansowanym metodologię badań
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem metod
i technik stosowanych w studiach migracyjnych
i etnicznych, odnoszących się do procesów
zachodzących w Ameryce Północnej.

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W04

prezentacja

W3

student zna dzieje imigracji niemieckiej do Ameryki
Północnej oraz przeobrażenia zbiorowości etnicznej

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny

W4

student dysponuje wiedzą na temat głównych
instytucji powołanych przez imigrantów niemieckich
w USA oraz ich ewolucji

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny

(na przykładzie wybranej grupy etnicznej) dostrzegać
procesy zmian społecznych oraz ich wpływ
na przebieg procesów migracji oraz przeobrażenia
etniczności

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03,
MMI_K1_U05

prezentacja

U2

prawidłowo analizować przeobrażenia
wielokulturowego społeczeństwa imigracyjnego

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U02,
MMI_K1_U04,
MMI_K1_U05,
MMI_K1_U06

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

student jest społecznie wrażliwy na problemy
związane z podziałami etnicznymi

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03

prezentacja

dokonać selekcji źródeł i krytycznie analizować
przeobrażenia amerykańskich stosunków etnicznych

MMI_K1_U02,
MMI_K1_U03,
MMI_K1_U04,
MMI_K1_U05,
MMI_K1_U06

prezentacja

K1

student jest gotowy do sformułowania problematyki
badawczej w zakresie przeobrażeń amerykańskiej
etniczności

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K02,
MMI_K1_K03,
MMI_K1_K05

prezentacja

K2

student jest gotowy do przeprowadzenia projektu
badawczego w zespole

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K02,
MMI_K1_K05

prezentacja

K3

student jest gotowy do zdiagnozowania problemu
społecznego, wynikającego ze skomplikowanych
stosunków etnicznych i rasowych oraz
do zaproponowania interpretacji oraz rozwiązania

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K02,
MMI_K1_K03,
MMI_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie projektu

30

analiza źródeł historycznych

20

konsultacje

28

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dzieje niemieckiej imigracji.

W1, W2, U1, K3

2.

Wybrane skupiska grupy niemieckiej: Milwaukee, Nowy Jork, Chicago, Filadelﬁa.

W1, W3, U1, U4, K3

3.

Zróżnicowanie wewnętrzne grupy niemiecko-amerykańskiej (różnice regionalne,
orientacje światopoglądowe).

W1, W3, U1, U3, K3

4.

Nietypowe środowiska w grupie niemiecko-amerykańskiej: Russian Germans,
Amisze, małe wspólnoty (komuny) religijne.

W1, W3, U3, U4, K3

5.

Przeobrażenia instytucji i organizacji niemiecko-amerykańskich.

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

6.

Relacje z innymi grupami etnicznymi oraz procesy amerykanizacji.

W1, W3, W4, U1, U3, K1,
K2, K3

7.

Źródła do badań nad diasporą niemiecką w Ameryce Północnej.

W2, U2, U4, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, przygotowanie projektu w zespole i
prezentacja, zaliczenie egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
kurs fakultatywny, otwarty dla wszystkich chętnych

Sylabusy
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Kompetencje międzykulturowe w pracy z migrantami i uchodźcami (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.11A0.1585162915.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zaznajomienie studentów z podstawowymi koncepcjami dotyczącymi kompetencji międzykulturowych
niezbędnych do pracy z migrantami i uchodźcami. Poprzez kontakt z osobami pracującymi na co dzień
z migrantami, zajęcia dają możliwość zapoznania studentów z praktyczną stroną ich studiów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student/ka posiada wiedzę z zakresu kompetencji
międzykulturowych

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05

projekt, esej

W2

student/ka zna organizacje, instytucje, inicjatywy
działające na rzecz migrantów / uchodźców zarówno
w Polsce, jak i w świecie

MMI_K1_W03

projekt, esej

W3

student/ka zna i rozumie potrzeby i trudności pracy
z migrantami / uchodźcami

MMI_K1_W05

projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student/ka potraﬁ sformułować rekomendacje
na temat poprawy sytuacji migrantów w miejscu
osiedlenia

MMI_K1_U03,
MMI_K1_U06

projekt, esej

U2

student/ka potraﬁ analizować i ocenić stan i potrzeby
organizacji działających na rzecz migrantów /
uchodźców

MMI_K1_U07

projekt, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka ma wrażliwość społeczną na problemy
różnic etnicznych i kulturowych

MMI_K1_K01

projekt, esej

K2

student/ka jest przygotowana do wykonywania
różnorodnych zadań w większych grupach lub
organizacjach społecznych

MMI_K1_K02

projekt, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie eseju

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Szczegółowe zagadnienia będą podane na pierwszych zajęciach.
1. Kultura a migracje. Wymiary kultury. Wielokulturowość.
2. Migracyjne strategie przystosowawcze - szok kulturowy, integracja, akulturacja.
1.
3. Migracje przymusowe. Uchodźcy.

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

4. Stereotypizacja, dyskryminacja.
5. Komunikowanie międzykulturowe.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na zaliczenie studenci przygotowują esej na wskazany temat. Obecność
obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze (2
godziny wykładowe). Każda kolejna nieobecność oznacza niezaliczenie
kursu (za wyjątkiem nieobecności usprawiedliwionych zaświadczeniem
lekarskim lub zaświadczeniem o działalności związanej z UJ). Aktywny
udział w dyskusji z zaproszonymi gośćmi.
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Etniczność w ﬁlmie dokumentalnym (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.11A0.1585162754.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest analiza i interpretacja wybranych ﬁlmów dokumentalnych, które zostały tak dobrane by
przedstawiały różne aspekty i wymiary zjawisk etnicznych. W trakcie zajęć studenci oglądając różnego typu ﬁlmy
dokumentalne będą mogli zapoznać się nie tylko z prezentowaną w nich problematyką ale także, ze sposobami
konstruowania obrazu grup etnicznych i szerzej problematyki etnicznej. W trakcie dyskusji na temat ﬁlmów będą
mogli nauczyć się jak wykorzystać pojęcia i teorie dotyczące etniczności do analizy i interpretacji oglądanych
obrazów, które stanowią teksty kulturowe. Ponieważ ﬁlm dokumentalny nie jest odzwierciedleniem „realnej,
obiektywnej rzeczywistości” studenci będą mogli się zapoznać ze strategiami wytwarzania i nadawania
autentyczności w oglądanych ﬁlmach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w zaawansowanym stopniu historyczne i aktualne
procesy etniczne, ich społeczny, polityczny oraz
kulturowy wymiar.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05

esej

W2

mechanizmy rządzące dawnymi i współczesnymi
procesami migracyjnymi oraz rolę etniczności w życiu
migrantów i podtrzymywaniu grupowej odrębności.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03

esej

W3

sposoby konstruowania obrazu grup etnicznych
i szerzej problematyki etnicznej w ﬁlmie
dokumentalnym.

MMI_K1_W01

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

w oglądanych na zajęciach ﬁlmach identyﬁkować
i wyjaśniać szeroko rozumiane procesy etniczne i ich
polityczne, kulturowe i społeczne aspekty.

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U02,
MMI_K1_U05

esej

U2

brać czynny udział w dyskusjach dotyczących
bieżących wydarzeń oraz dylematów społecznopolitycznych związanych różnorodnymi zjawiskami
etnicznymi.

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03,
MMI_K1_U05

esej

U3

prawidłowo identyﬁkować i wyjaśniać zjawiska oraz
procesy etniczne posługując się przy tym naukową
terminologią, używaną w studiach nad etnicznością.

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U05

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego odbioru i analizy prezentowanych
na zajęciach ﬁlmów.

MMI_K1_K05

esej

K2

jest wrażliwy społecznie

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K02,
MMI_K1_K03

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do zajęć

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

W trakcie wykładu będą analizowane i interpretowane ﬁlmy dokumentalne, które
będą dotyczyły szeroko rozumianej problematyki
etnicznej. Poszczególne ﬁlmy są poświęcone konﬂiktom etnicznym, uprzedzeniom,
stereotypom i dyskryminacji na tle etnicznym, problematyce migracji, uchodźców W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2
i migracji ekonomicznych, przesiedleniom, etnicznej tożsamości a także wojnom i
czystkom etnicznym, prześladowaniom i ludobójstwu, etnicznej historii
konstruowanej przez odrębne wspólnoty pamięci, sytuacji mniejszości etnicznych i
narodowych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalna jest nieobecność na dwóch zajęciach), aktywne
uczestnictwo w dyskusji na temat prezentowanych ﬁlmów, oraz napisanie
eseju (z odwołaniem do literatury) na temat wybranego dokumentu
dotyczącego szeroko rozumianych zjawisk etnicznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na konwersatorium jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności, każda kolejna musi zostać zaliczona w
formie uzgodnionej z prowadzącym. Nieobecność na ponad 5 zajęciach wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia.

Sylabusy
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Wielokulturowe Bałkany (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.11A0.1585162786.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z tematyką zróżnicowania kulturowego, etnicznego, religijnego i językowego Bałkanów,
oraz specyﬁka środowiskową, społeczną, polityczną i gospodarczą tego obszaru.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student/ka posiada wiedzę na temat zróżnicowania
kulturowego krajów Półwyspu Bałkańskiego.

MMI_K1_W01

projekt, esej, prezentacja
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W2

student/ka posiada podstawową wiedzę na temat
lokalizacji kompleksów cywilizacyjnych i obszarów
kulturowych Bałkanów.

MMI_K1_W04

projekt, esej, prezentacja

W3

student/ka wie jaka jest specyﬁka środowiskowa,
społeczna, polityczna i gospodarcza państw
bałkańskich.

MMI_K1_W03

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student/ka potraﬁ wskazać i zlokalizować główne
wspólnoty etnokulturowe współczesnych Bałkanów;

MMI_K1_U05

projekt, esej, prezentacja

U2

student/ka potraﬁ zastosować zdobytą w czasie
wykładu wiedzę teoretyczną do analizy przypadków
empirycznych;

MMI_K1_U03

projekt, esej, prezentacja

U3

student/ka potraﬁ wyjaśnić genezę zróżnicowania
kulturowego, etnicznego, religijnego współczesnych
Bałkanów

MMI_K1_U02

projekt, esej, prezentacja

MMI_K1_K02

projekt, esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka ma głęboką wrażliwość społeczną
na problemy różnic etnicznych, rasowych i wszelkich
form dyskryminacji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

50

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie eseju

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs w ujęciu porównawczym przedstawia historyczne przemiany i współczesny
stan ukształtowania etnicznego i narodowego współczesnych Bałkanów, z
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
uwzględnieniem czynników kulturowych, językowych, religijnych, rasowych,
K1
politycznych i społeczno-gospodarczych specyﬁcznych dla analizowanego regionu.

Sylabusy

97 / 176

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie odbywa się na podstawie eseju i prezentacji będących
wynikiem projektu na zadany temat. Obecność obowiązkowa.
Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Każdą kolejną
należy odpracować w formie uzgodnionej z prowadzącymi. 5
nieobecności oznacza niezaliczenie kursu (za wyjątkiem
nieobecności usprawiedliwionych zaświadczeniem lekarskim lub
zaświadczeniem o działalności związanej z UJ). Aktywny udział w
dyskusji na podstawie przeczytanych tekstów.
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Handel ludźmi (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.11A0.1586120583.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest rozwój wiedzy i twórcza dyskusja na temat różnorodnych form, przykładów oraz aspektów
zjawiska handlu ludźmi we współczesnym świecie. Student/ka kończący/a kurs potraﬁ wskazać i omówić
najważniejsze aktualne kwestie w debacie dotyczącej handlu ludźmi oraz poznał/a dogłębnie wybrane przypadki.
Jest także świadomy/a wyzwań i zagrożeń związanych ze współczesnym niewolnictwem w kontekście zarówno
globalnym, jak i krajowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

najważniejsze formy, tendencje oraz regiony
występowania współczesnego handlu ludźmi

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

najważniejsze kwestie dotyczące międzynarodowego
i krajowego przeciwdziałania handlowi ludźmi

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

MMI_K1_U05

zaliczenie pisemne

MMI_K1_K02,
MMI_K1_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać najważniejsze aspekty w debacie
o współczesnym handlu ludźmi

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zabierania głosu w dyskusji na temat kwestii
problemowych, prawnych, etycznych związanych
ze współczesnym niewolnictwem

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przygotowanie do sprawdzianu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Zajęcia organizacyjne
2. Wprowadzenie
3. Przyczyny handlu ludźmi
4. Formy współczesnego handlu ludźmi: sex traﬃcking
5. Formy współczesnego handlu ludźmi: labor traﬃcking
6. Mniej znane formy handlu ludźmi
7. Oﬁary handlu ludźmi
8. Sprawcy handlu ludźmi
9. Krajowe przeciwdziałanie handlowi ludźmi
10. Międzynarodowe przeciwdziałanie handlowi ludźmi
11. Handel ludźmi w Polsce
12. Przeciwdziałanie handlowi ludźmi w Polse
13. Handel ludźmi we współczesnej debacie: prostytucja vs. praca seksualna
14. Prezentacje
15. Kolokwium zaliczeniowe

W1, W2, U1, K1

Sylabusy

100 / 176

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność – obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w
semestrze. Obecność na wszystkich zajęciach skutkuje doliczeniem 5
punktów do oceny końcowej. Przygotowanie do zajęć i aktywny udział
w dyskusjach dotyczących omawianych tekstów i prezentowanych
zagadnień będą oceniane po każdych zajęciach. Prezentacja –
obowiązkowa, prezentacja powinna dotyczyć tematu ćwiczeń, ale
wykraczać poza zakres omawianego materiału. *Kolokwium
zaliczeniowe – sprawdzające zagadnienia omawiane na ćwiczeniach i
w tekstach. Kolokwium będzie się składać z pytań testowych,
otwartych i zamkniętych. Z kolokwium będą zwolnione osoby, które
uzyskają maksymalną liczbę punktów za obecność i aktywność.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy etykiety
akademickiej (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.11A0.1585139053.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs niniejszy ma charakter dwutorowy. Jego uczestnicy będą zdobywali zarówno praktyczne umiejętności
z zakresu przygotowania pism i dokumentów urzędowych funkcjonujących w obiegu uniwersyteckim jak również
będą mieli okazję pogłębienia znajomości zasad dobrego tonu obowiązujących w przestrzeni akademickiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

przeszłe i aktualne procesy społeczne i polityczne oraz
zjawiska kulturowe w państwach Ameryki Północnej
oraz istniejące między nimi zależności

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

potraﬁ analizować zachowania społeczne i kulturowe
w życiu publicznymspołeczeństw amerykańskich

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3

zasady ochrony własności intelektualnej
i przemysłowej oraz prawa autorskiego

MMI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ analizować zachowania społeczne i kulturowe
w życiu publicznym społeczeństw amerykańskich

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U06,
MMI_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

potraﬁ posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
wymaganym przez Europejski System Opisu
Kształcenia Językowego

MMI_K1_U04,
MMI_K1_U07

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K1

wdrażania nabytej wiedzy w życiu publicznym, w tym
zawodowym

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K02,
MMI_K1_K03,
MMI_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2

krytycznego obioru i analizy komunikowanych mu
treści

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K02,
MMI_K1_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

Przygotowanie prac pisemnych

50

analiza i przygotowanie danych

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praktyczne umiejętności z zakresu przygotowania rozmaitych pism i dokumentów
urzędowych funkcjonujących w obiegu uniwersyteckim:
komunikacja pisemna i telefoniczna; pisma oﬁcjalne, podania, kwestionariusze,
życiorys, list motywacyjny, poprawna kompozycja e-maila.

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

Pogłębienia znajomości zasad dobrego tonu obowiązujących w przestrzeni
akademickiej, zasady funkcjonowania w społeczeństwie wieloetnicznym i
wielokulturowym.
2.

Savoir-vivre - historia i współczesność; zasady kurtuazji - tytułowanie, zasady
pierwszeństwa; język - kultura języka i znajomość norm językowych; netykieta i
dobre obyczaje w mediach społecznościowych; etykieta stroju i zachowania w
sytuacjach oﬁcjalnych - wizerunek własny, wizytówki, stroje oﬁcjalne, przyjęcia.
Praca nad umiejętnością autoprezentacji - elevator pich, prezentacja
mulitimedialna.

3.

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

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na ocenę końcową składają się: ocena z testu 50% oraz oceny z
prac pisemnych i prezentacji przygotowywanych w języku polskim i
angielskim (50%). Test może zostać przeprowadzony w formie
pisemnej bądź przy pomocy jednej z platform nauczania zdalnego.
W trakcie trwania semestru student zobowiązany jest przygotować i
oddać w terminie wymagane prace pisemne oraz wygłosić
prezentację. Prowadzący ocenia je pod względem poprawności
językowej oraz zawartości merytorycznej. Uczestnictwo w zajęciach
jest obowiązkowe - student ma prawo do dwóch nieobecności bez
podania przyczyny. Część zajęć może być realizowanych przy
pomocy platformy nauczania zdalnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Sylabusy
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Zajęcia fakultatywne (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.11A0.1585162609.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

przebieg procesów migracyjnych we współczesnym
świecie

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03

egzamin pisemny / ustny

W2

pojęcia oraz problematykę badawczą z zakresu
migracji, stosunków etnicznych i zróżnicowania
kulturowego

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

105 / 176

U1

wykorzystywać wiedzę teoretyczną w celu analizy
procesów migracyjnych oraz stosunków etnicznych,
a także potraﬁ wskazywać rozwiązania różnego
rodzaju problemów związanych ze zróżnicowaniem
etnicznym i kulturowym

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03

egzamin pisemny / ustny

U2

pozyskiwać dane do analizowania konkretnych
procesów i zjawisk migracyjnych.

MMI_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

K1

wykorzystywania nabytej wiedzy w środowisku
zawodowym i społecznym, samodzielnego
wyszukiwania informacji oraz stałego poszerzania
wiedzy i umiejętności

MMI_K1_K02,
MMI_K1_K05

egzamin pisemny / ustny

K2

podjęcia pracy w instytucjach publicznych, organach
administracji publicznej czy w organizacjach
pozarządowych w obszarach związanych z migracjami
zagranicznymi

MMI_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Treści programowe obejmują tematykę związaną z szeroko rozumianymi
kulturowymi aspektami procesów migracyjnych. Tematyka zajęć może dotyczyć
kwestii teoretycznych i praktycznych związanych z procesami kulturowymi, w tym
szczególnie procesami migracji, stosunków etnicznych i różnorodności religijnej,
zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Informacja o konkretnej
tematyce zajęć w danym roku akademickim jest udostępniana na stronie
internetowej Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych oraz na tablicy
ogłoszeń przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zajęcia prowadzone są na ogół
w języku polskim, choć dopuszcza się także fakultety w języku obcym (w tym
prowadzone przez profesorów wizytujących).

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie egzaminu. Szczegółowe informacje dotyczące warunków
egzamin pisemny / ustny zaliczenia przedmiotu są ogłaszane przez prowadzącego przed
rozpoczęciem zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Konwersatorium: obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione, każda
kolejna musi zostać zaliczona w formie uzgodnionej z prowadzącym.

Sylabusy
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Writing for Academic and Everyday Purposes (P)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.11A0.60360acd665f7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Rozwijanie praktycznych umiejętności z zakresu przygotowania w języku angielskim tekstów akademickich
(abstrakt, streszczenie, recenzja, esej) oraz pism i dokumentów urzędowych funkcjonujących w obiegu
uniwersyteckim (CV, podania, raporty, kwestionariusze, maile)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady tworzenia tekstów akademickich w języku
angielskim (przede wszystkim z zakresu nauk
o polityce i administracji), oraz dokumentów
funkcjonujących w obiegu uniwersyteckim.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W04,
MMI_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

W2

metodologię stosowaną w badaniach migracyjnych.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W03,
MMI_K1_W06

esej

W3

zasady merytorycznej i stylistycznej analizy i redakcji
tekstów naukowych w języku angielskim.

MMI_K1_W04,
MMI_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

jasno i klarownie, zgodnie z zasadami poprawności
językowej, formułować swoje tezy i opinie.

MMI_K1_U02,
MMI_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej

U2

brać udział w dyskursie naukowym, sprawnie
wyszukując informacje i przygotowując w języku
angielskim teksty na tematy związane z procesami
migracyjnymi oraz dokumenty funkcjonujące w obiegu
akademickim.

MMI_K1_U02,
MMI_K1_U04

zaliczenie pisemne, esej

MMI_K1_K02,
MMI_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przygotowania w języku angielskim tekstów
o charakterze akademickim poświęconych
problematyce migracyjnej oraz tekstów formalnych
funkcjonujących w obiegu uniwersyteckim.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Przygotowanie do sprawdzianów

30

Przygotowanie prac pisemnych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Cele, struktura. kompozycja tekstu naukowego; Zasady tworzenia przypisów i not
bibliograﬁcznych; Krytyczna analiza źródeł;
Korzystanie ze słowników językowych; Język angielski w dyskursie akademickim,
Styl i rejestr; Podstawowe formy: esej, recanzja, abstrakt, sprawozdanie, protokół,
życiorys, list motywacyjny; Komunikacja za pomocą współczesnych mediów,
profesjonalna komunikacja elektroniczna. Netykieta

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na ocenę końcową składają się: oceny z krótkich testów językowych
30% oraz oceny z prac pisemnych (70%). Testy krótkie mogą zostać
przeprowadzone w formie pisemnej bądź przy pomocy jednej z
platform nauczania zdalnego. W trakcie trwania semestru student
zobowiązany jest przygotować i oddać w terminie wymagane prace
pisemne. Prowadzący ocenia je pod względem poprawności
językowej oraz zawartości merytorycznej. Uczestnictwo w zajęciach
jest obowiązkowe - student ma prawo do dwóch nieobecności bez
podania przyczyny. Część zajęć może być realizowanych przy
pomocy platformy nauczania zdalnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajmość języka angielskiego na poziomie B2.
Część zajęć może odbywać się on-line na jednej z platform nauczania zdalnego.

Sylabusy
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Migracje dzieci (KS)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.11A0.603df398102f1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności dyskusji na temat współczesnych migracji dzieci w różnych
regionach świata w skali mikro- mezo- i makrospołecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

główne pojęcia i kategorie służące do opisu
współczesnych migracji dzieci

MMI_K1_W03

projekt, egzamin
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W2

podstawowe zjawiska i procesy odnoszące się
do współczesnych migracji dzieci

MMI_K1_W02

projekt, egzamin

W3

kierunki zmian społecznych związane z migracjami
dzieci

MMI_K1_W05

projekt, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować współczesne zjawiska i procesy związane
z migracjami dzieci

MMI_K1_U01

projekt, egzamin

U2

samodzielnie wyszukiwać i krytycznie oceniać
informacje naukowe oraz inne źródła wiedzy
niezbędne do analizy zjawisk i procesów migracji
dziecięcych

MMI_K1_U02

projekt

U3

dyskutować i prezentować treści odnoszące się
do migracji dzieci

MMI_K1_U02,
MMI_K1_U03,
MMI_K1_U05,
MMI_K1_U06

projekt, egzamin

K1

samodzielnego formułowania wniosków i krytycznego
podejścia do analizowanych tekstów i przekazów
medialnych oraz prezentowania wiedzy podczas
wystąpień publicznych

MMI_K1_K02,
MMI_K1_K03,
MMI_K1_K05

projekt, egzamin

K2

wykazywania się społeczną wrażliwością w odniesieniu
do dzieci z doświadczeniem migracyjnym

MMI_K1_K04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

40

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie do egzaminu

35

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
147

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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„Era migracji dzieci”; Migracje dzieci w świetle dokumentów międzynarodowych;
Od „bagażu” do eksperta, czyli zwrot paradygmatyczny w studiach migracyjnych;
Majority World vs. Minority World; Polityki i modele integracyjne; Dwu/wielojęzyczność i dwu-/wielokulturowość; Tożsamość; Reemigracja; Migracje
dzieci w dobie pandemii COVID-19: wyzwania globalne i regionalne

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia jest aktywność na zajęciach, projekt oraz egzamin.
Egzamin obejmuje treści lektur omawianych i dyskutowanych podczas
ćwiczeń. Dopuszczalne są 2 nieobecności, każda kolejna musi zostać
zaliczona w formie uzgodnionej z prowadzącym. Nieobecność na ponad 5
zajęciach wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Elementy nauki o państwie i prawie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.140.5cb0a0ed991bd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy o zagadnieniach z zakresu prawoznawstwa oraz nauki
o państwie, między innymi: charakterystyki demokratycznego państwa prawa, wyborów i systemów wyborczych
oraz systemów rządów i ich rodzajów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

główne pojęcia stosowane na gruncie nauki o państwie
MMI_K1_W03
i prawie.

zaliczenie na ocenę
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W2

cele i funkcje państwa, modele systemów organów
państwowych.

MMI_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

kreślić relacje pomiędzy państwem i prawem, rolę
prawa w państwie i w społeczeństwie.

MMI_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

zidentyﬁkować i omówić systemy rządów i systemy
wyborcze w wybranych państwach.

MMI_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U3

zidentyﬁkować gałęzie prawa, w tym związane
z migracjami oraz omówić ich specyﬁkę.

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U4

samodzielnie poszerzać swoją wiedzę, umiejętności
i kompetencje z zakresu wiedzy o państwie i prawie.

MMI_K1_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

udziału w dyskusjach poświęconych problematyce
współczesnego państwa i prawa.

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

wykorzystywać swoją wiedzę w środowisku
zawodowym.

MMI_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

przygotowanie do sprawdzianu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe koncepcje prawa. Prawo a moralność. Prawo jako zjawisko językowe.
Gałęzie prawa. Normy i przepisy prawne. Stosunek prawny. Systemy prawa.
Stosowanie prawa. Wykładnia prawa. Pojęcie i formy państwa. Cele i funkcje
państwa. Demokracja w państwie. Państwo a obywatel. Systemy wyborcze.
Systemy rządów.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Na ocenę z zajęć składają się: obecność i aktywność na zajęciach, wyniki
testu końcowego. Test obejmuje zagadnienia omawiane podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa - student ma prawo do dwóch nieobecności, pozostałe muszą zostać zaliczone w
formie uzgodnionej z prowadzącym.

Sylabusy
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Zróżnicowanie etniczne i narodowe Europy Zachodniej i Północnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.140.5cb42582ae7fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zróżnicowanie kulturowe, etniczniczne, religijne,
językowe i narodowe w wybranych krajach Europy
Zachodniej i Północnej.

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W2

uwarunkowania społeczne, gospodarcze, kulturowe
i polityczne omawianych regionów w perspektywie
historycznej i współczesnej.

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W3

wybrane zjawiska i procesy kształtowania tożsamości
etnicznych i narodowych w omawianych regionach.

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

sanalizować i wyjaśniać procesy społeczne i kulturowe
związane z przemianami etnicznymi w wybranych
krajach w ujęciu porównawczym.

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U05

egzamin pisemny / ustny

U2

posługiwać się swobodnie naukową terminologią
związaną ze zróżnicowaniem etnicznym i narodowym
omawianych obszarów.

MMI_K1_U05

egzamin pisemny / ustny

U3

samodzielnie pogłębiać wiedzę dotyczącą zagadnień
etnicznych w Europie Zachodniej i Północnej.

MMI_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

MMI_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykazania wrażliwości społeczną na problemy
związane z różnicami etnicznymi, kulturowymi
i narodowymi.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zróżnicowanie etniczne i narodowe w ujęciu historycznym i współczesnym w
następujących państwach: 1) Szwecja; 2) Norwegia; 3) Dania; 4) Finlandia; 5)
Islandia; 6) Wielka Brytania; 7) Irlandia; 8) Państwa Beneluxu; 9) Francja; 10)
Niemcy 11) Austria; ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowań językowych,
kulturowych, procesów migracyjnych, podziałów religijnych, roli państwa i jego
instytucji, narodów rdzennych, procesów narodowotwórczych i prądów
nacjonalistycznych.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin w formie pisemnej obejmujący materiał omówiony podczas
zajęć oraz wskazane lektury. Jeśli nauczanie będzie prowadzone w
egzamin pisemny / ustny
formie zdalnej, egzamin odbędzie się ustnie. Obecność
obowiązkowa.
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Uchodźcy i współczesne trendy migracyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.140.5cb42582c83ee.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest rozwój wiedzy i twórcza dyskusja na temat różnorodnych form i przykładów ruchów
migracyjnych i uchodźczych we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem migracji przymusowych
i najważniejszych aspektów społeczno-kulturowych, politycznych i ekonomicznych związanych
z przemieszczaniem się ludności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

główne pojęcia, deﬁnicje i akty prawne związane
ze współczesnymi migracjami i ruchami uchodźczymi.

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

najważniejsze aktualne kierunki, trendy i procesy
migracyjne i uchodźcze w kontekście regionalnym
i globalnym.

MMI_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

dogłębnie wybrane przypadki zjawisk migracyjnych
i uchodźczych na przykładzie konkretnych regionów
oraz współczesnych trendów migracyjnych.

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

zidentyﬁkować i analizować wyzwania, zagrożenia
i możliwości związane ze współczesnymi ruchami
migracyjnymi w kontekście globalnej gospodarki,
polityki międzynarodowej, kultury i życia społecznego.

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U02,
MMI_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

analizować teksty naukowe w zakresie migracji oraz
posługiwać się terminologią przedmiotu w językach
polskim i angielskim.

MMI_K1_U02,
MMI_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

prezentować zdobytą wiedzę oraz wyniki
samodzielnych analiz współczesnych trendów
migracyjnych i uchodźczych w formie wystąpienia
publicznego.

MMI_K1_U02,
MMI_K1_U04,
MMI_K1_U05,
MMI_K1_U06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do działań wymagających społecznej wrażliwości
na problemy i wyzwania związane ze współczesnymi
ruchami migracyjnymi i uchodźczymi.

MMI_K1_K03,
MMI_K1_K04

prezentacja

K2

do samodzielnego pogłębiania wiedzy na temat
współczesnych ruchów migracyjnych i uchodźczych
oraz krytycznego korzystania z dostępnych źródeł.

MMI_K1_K05

prezentacja

K3

do aktywnego i kompetentnego udziału w dyskusjach
dotyczących migracji i uchodźstwa oraz tworzenia
samodzielnych i zespołowych projektów w tym
zakresie.

MMI_K1_K02,
MMI_K1_K05

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

przygotowanie projektu

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

TEMATY ZAJĘĆ: 1. Wprowadzenie do tematyki migracyjnej. 2. Uchodźcy i
współczesne trendy migracyjne w Europie. 3. Uchodźcy i współczesne trendy
migracyjne w Polsce. 4. Przemyt migrantów. 5. Handel ludźmi. 6. Migracje
środowiskowe w XXI w. 7. Ruchy migracyjne/uchodźcze a płeć społecznokulturowa. 8. Dzieci i młodzież we współczesnych ruchach migracyjnych. 9.
Współczesne ruchy migracyjne/uchodźcze a globalna gospodarka. 10.
Migracje/uchodźstwo w Afryce subsaharyjskiej: wybrane przypadki. 11. Migracje i
uchodźstwo w Ameryce Łacińskiej: wybrane przypadki. 12. Polityki migracyjne i
integracyjne: przykłady dobrych i złych praktyk. 13. Formy reakcji na globalny
kryzys uchodźczy i migracyjny.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kolokwium w formie pisemnej obejmuje materiał omówiony
podczas zajęć. Prezentacja zespołowa tematów badawczych
wybranych przez Uczestniczki/Uczestników 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.

122 / 176

Etniczność i religia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.140.5cb42582e65ef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs wprowadza studentów w zagadnienia dotyczące relacji między religią a etnicznością. Związki te ukazane są
na przykładzie grup etno-religijnych, zwłaszcza w Polsce i w USA.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zależności między etnicznością a religią, potraﬁ je
analizować

MMI_K1_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja
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MMI_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

U1

student potraﬁ posługiwać się specjalistycznym
językiem oraz podejmować dyskusje na temat
przyczyn i skutków zróżnicowania etnicznego,
rasowego i religijnego współczesnych społeczeństw

MMI_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

U2

student potraﬁ identyﬁkować i rozwiązywać problemy
związane z przemianami kulturowymi, społecznymi,
religijnymi i politycznymi oraz ich wpływem na
przeobrażania etniczności

MMI_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

U3

student potraﬁ planować i realizować projekty,
samodzielnie oraz we współpracy z innymi osobami

MMI_K1_U06

projekt, prezentacja

K1

student jest gotów do odgrywania aktywnej roli
w życiu zawodowym poprzez wykorzystanie nabytej
wiedzy i umiejętności oraz inicjowania projektów
i działań w zakresie migracji i stosunków etnicznych

MMI_K1_K02

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

K2

student jest gotów do pracy w instytucjach
społecznych zajmujących się teoretycznymi
i praktycznymi konsekwencjami procesów migracji,
w tym zagadnieniami związanymi z relacjami między
religią a etnicznością

MMI_K1_K01

zaliczenie ustne, projekt

K3

student jest gotów do rzetelnego i odpowiedzialnego
wykonywania zadań w życiu zawodowym oraz
przestrzegania zasad etyki

MMI_K1_K04

projekt, prezentacja

W2

student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
pojęcia związane z instytucjami kulturowymi,
społeczno-politycznymi, etnicznymi i religijnymi

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do zajęć

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Związki pomiędzy zróżnicowaniem etnicznym i religijnym w społeczeństwach
pluralistycznych i ich znaczenie społeczne. Podziały religijne jako podstawa
tworzących się odrębności etnicznych; trudności z ich przekroczeniem.
Niejednoznaczność relacji pomiędzy etnicznością a religią. Rola religii w procesach
narodotwórczych. Związki pomiędzy religią i nacjonalizmem. Relacje pomiędzy
W1, W2, U1, U2, U3, K1,
świadomością narodową a religią. Religia a dystans etniczny. Rola religii w
K2, K3
konﬂiktach etnicznych. Znaczenie religii we wspólnotach etnicznych jedno- i
wielokonfesyjnych. Znaczenie kościołów etnicznych w społeczeństwach
pluralistycznych. Religia obywatelska. Przypadki szczegółowe relacji
interetnicznych, konﬂiktów oraz procesów narodotwórczych w Europie oraz
Stanach Zjednoczonych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kolokwium sprawdza wiedzę teoretyczną zdobytą na
podstawie literatury przedmiotu oraz dyskusji
dydaktycznych. Projekt i prezentacja - sprawdzają
umiejętność przeprowadzenia badania studium przypadku z
wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie zajęć. Aktywność
na zajęciach to obowiązkowa część zaliczenia przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność i aktywność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności
(usprawiedliwione/nieusprawiedliwione). Pozostałe (niezależnie od usprawiedliwienia) należy zaliczyć na zasadach
uzgodnionych z prowadzącym.

Sylabusy
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Kompozycja tekstów akademickich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.140.5cb4256ef230b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zasad tworzenia
tekstów o charakterze naukowym (przede wszystkim w zakresie nauk o kulturze i religii) i profesjonalnym. W
trakcie zajęć prowadzona jest językowa i stylistyczna analiza tekstów (zasady poprawności stylistycznej,
najczęstsze błędy językowe), omawiana jest również ich zawartość merytoryczna oraz logiczna poprawność. Kurs
stanowi wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu (spójność, kompozycja, tworzenie akapitów, przejść
pomiędzy akapitami, umiejętność wybrania rejestru językowego właściwego dla konkretnego tekstu). Studenci
poznają ponadto zasady tworzenia przypisów oraz not bibliograﬁcznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady tworzenia tekstów akademickich (przede
wszystkim z zakresu nauk o kulturze i religii),
profesjonalnych i dziennikarskich.

MMI_K1_W03,
MMI_K1_W04

projekt

W2

metodologię stosowaną w badaniach migracji
i etniczności.

MMI_K1_W04

projekt

W3

zasady merytorycznej i stylistycznej analizy i redakcji
tekstów naukowych (w zakresie studiów nad migracją
i etnicznością).

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W03

zaliczenie ustne

U1

brać czynny udział w dyskursie naukowym, sprawnie
wyszukując informacje i tworząc własne wypowiedzi
pisemne na tematy związane z życiem społecznym,
politycznym i kulturalnym USA.

MMI_K1_U02,
MMI_K1_U04

zaliczenie ustne, projekt

U2

jasno i klarownie, zgodnie z zasadami poprawności
językowej, formułować swoje tezy i opinie.

MMI_K1_U05,
MMI_K1_U06

zaliczenie ustne, projekt

U3

przygotować plan własnej akcji badawczej (w zakresie
studiów nad migracją i etnicznością) oraz przygotować
teksty o charakterze akademickim.

MMI_K1_U02,
MMI_K1_U04,
MMI_K1_U05,
MMI_K1_U06,
MMI_K1_U07

zaliczenie ustne

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K02,
MMI_K1_K05

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej analizy tekstów o charakterze akademickim
(przede wszystkim z zakresu nauk o kulturze i religii)
i publicystycznym, poświęconych problematyce
amerykanistycznej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Przygotowanie prac pisemnych

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki zajęć.

W1, U1, U2, K1

2.

Cele, struktura i forma tekstu naukowego. Swoistość nauk o kulturze i religii.

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

3.

Zasady tworzenia przypisów i not bibliograﬁcznych.

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

4.

Korzystanie ze słowników językowych. Stylistyka. Rejestr języka.

W1, U1, U2, K1

5.

Korzystanie z tekstów naukowych, sposób tworzenia notatek. Streszczenie.

W1, W3, U1, U2, U3, K1

6.

Krytyczna analiza źródeł; między faktem a opinią. Recenzja.

W1, W3, U1, U2, U3, K1

7.

Sposoby kształtowania struktury pracy naukowej, key points, planowanie pracy.

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

8.

Tworzenie rozbudowanego tekstu naukowego.

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

9.

Teza badawcza, pytanie badawcze, wstęp i konkluzja.

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

10.

Umiejętność argumentowania, prezentowanie sposobu wnioskowania, dyskusja.

W1, U1, U2, U3, K1

11.

Teksty stosowane w życiu zawodowym: tworzenie profesjonalnego życiorysu i listu
W1, U1, U2, K1
motywacyjnego.

12.

Teksty stosowane w życiu zawodowym: sprawozdanie / protokół.

W1, U1, U2, K1

13.

Komunikacja za pomocą współczesnych mediów, profesjonalna komunikacja
elektroniczna. Netykieta.

W1, U1, U2, K1

14.

Podstawy warsztatu dziennikarskiego: tytuł, lid, paragraf.

W1, U1, U2, K1

15.

Precyzja w komunikacji. Technical writing, instrukcja.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Złożenie wymaganych prac pisemnych. Aktywność podczas dyskusji
problemowych na zajęciach. Dopuszczalne są dwie
zaliczenie ustne, projekt nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Ewentualne kolejne
nieobecności muszą zostać odpracowane w sposób wyznaczony
przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa - student ma prawo do dwóch nieobecności, pozostałe muszą zostać zaliczone w
formie uzgodnionej z prowadzącym.

Sylabusy
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Warsztat badacza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.180.5cab067677f0a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma dostarczyć uczestnikom wiedzy na temat metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w studiach
dotyczących zjawisk migracji i etniczności. Jest też sposobnością nauczenia się w praktyce poszczególnych
etapów procesu badawczego oraz zastosowania konkretnych metod badawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student/ka posiada wiedzę o metodologii badań
migracji i etniczności.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt
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W2

studentka zna różnorodne metody stosowane
w badaniach jakościowych.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

student/ka posiada wiedzę o sposobie realizowania
każdego z etapów procesu badawczego.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student/ka posiada umiejętność zidentyﬁkowania
podejść metodologicznych w analizowanych tekstach
naukowych.

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U02,
MMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

studen/ka posiada umiejętność wyboru adekwatnych
do pytań badawczych metod i narzędzi we własnych
badaniach.

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U02,
MMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

student/ka posiada umiejętność samodzielnego
przeprowadzenia całego procesu badawczego.

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U02,
MMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest wrażliwy/a na różne problemy
związane z prowadzeniem badań.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przeprowadzenie badań empirycznych

60

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Metodologia w badaniach dotyczących migracji i etniczności; 2. Etapy procesu
badawczego #1; 3. Etapy procesu badawczego #2; 4. Jakościowe metody i
techniki w badaniach zjawisk migracji i etniczności; 5. Wybór metody i
konstruowanie narzędzia badawczego; 6. Metoda etnograﬁczna i badania
terenowe; 7. Wywiady jakościowe: pogłębione, fokusowe, narracyjne; 8. Metody
uczestniczące i badanie w działaniu (participatory action research); 9. Analiza
dyskursu jako metoda; 10. Metoda biograﬁczna; 11. Niestandardowe metody
(eksperyment, badania audiowizualne, storytelling); 12. Zarządzanie danymi
(gromadzenie i katalogowanie; programy i narzędzia); 13. Analiza danych
jakościowych. Kodowanie danych; 14. Sposoby przedstawiania wyników
uzyskanych w badaniach.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność (2 możliwe nieobecności) i aktywność podczas zajęć,
końcowa prezentacja projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Zróżnicowanie etniczne i narodowe Europy Środkowo-Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.180.5cb42583838c6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład przedstawia historyczne przemiany i współczesny stan zróznicowania etnicznego i narodowego Europy
Środkowo-Wschodniej, z uwzględnieniem czynników kulturowych, językowych, religijnych, politycznych
i społeczno-gospodarczych specyﬁcznych dla omawianego regionu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

MMI_K1_W02,
posiada wiedzę na temat zróżnicowania kulturowego,
etnicznego, religijnego i językowego Europy Środkowo- MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05
Wschodniej.

egzamin pisemny

W2

wie, jaka jest specyﬁka środowiskowa, społeczna,
polityczna i gospodarcza Europy ŚrodkowoWschodniej.

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny

W3

wie jaka była dynamika i charakter procesów
emancypacji etnicznej/narodowej w Europie
Środkowo-Wschodniej.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02

egzamin pisemny

W4

zna wpływ migracji na stosunki etnicznonarodowościowe i kulturę omawianego obszaru.

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03

egzamin pisemny

W5

potraﬁ zlokalizować główne wspólnoty etnokulturowe
Europy Środkowo-Wschodniej.

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ zastosować zdobytą w czasie wykładu wiedzę
teoretyczną do analizy przypadków empirycznych

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03,
MMI_K1_U05

egzamin pisemny,
projekt

U2

rozumie specyﬁkę etnicznej mapy Europy ŚrodkowoWschodniej w kontekście zróżnicowań
etnogeograﬁcznych, etnopolidycznych
i etnokulturowych.

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U02,
MMI_K1_U03

egzamin pisemny,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma głęboką wrażliwość społeczną na problemy różnic
etnicznych, rasowych i wszelkich form dyskryminacji.

MMI_K1_K02,
MMI_K1_K03

projekt

K2

absolwent jest gotów do krytycznej oceny
analizowanych tekstów, jak również przekazów
medialnych na temat zróżnicowania etnicznego.

MMI_K1_K05

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

25

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W trakcie wykładu przedstawione zostaną historyczne przemiany i współczesny
stan zróżnicowania etnicznego i narodowego Europy Środkowo-Wschodniej, z
uwzględnieniem czynników kulturowych, językowych, religijnych, politycznych i
społeczno-gospodarczych. w pierwszej części wykładu obok zdeﬁniowania pojęcia
Europy Środkowo-Wschodniej szczegółowo omówione zostaną następujące
zagadnienia: historyczne źródła zróżnicowania kulturowego Europy ŚrodkowoWschodniej; procesy kulturowe, społeczne i polityczne kształtujące oblicze
etnokulturowe Europy Środkowo-Wschodniej; zróżnicowanie etniczne i narodowe
tej częsci kontynentu europejskiego; kształtowanie się państw narodowych w
Europie Środkowo-Wschodniej; zróżnicowanie językowe – ochrona języków
mniejszościowych i mało używanych; zróżnicowanie religijne Europy ŚrodkowoWschodniej - jego historyczne i współczesne oblicze; grupy bezpaństwowe
walczące o uznanie; wpływ migracji na współczesne oblicze kulturowe Europy
Środkowo-Wschodniej; konﬂikty o podłożu etnokulturowym w Europie ŚrodkowoWschodniej; procesy integracji europejskiej a zróżnicowanie kulturowe Europy
Środkowo-Wschodniej. W drugiej części wykładu wprowadzona w pierwszej części
problematyka zostanie uszczegółowiona i przeanalizowana w odniesieniu do
poszczególnych państw Europy Środkowo-Wschodniej.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia wykładu jest pozytywny wynik egzaminu
egzamin pisemny, projekt oraz przygotowanie prezentacji na wybrany temat, związany z
problematyką wykładu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
baz wymagań wstępnych

Sylabusy
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Współczesne migracje
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.180.5cb42583b93f1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z mechanizmami i procesami rządzącymi współczesnymi migracjami, z aktualnymi
trendami migracyjnymi oraz podstawowymi koncepcjami teoretycznymi niezbędnymi do ich analizy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student/ka zna i rozumie mechanizmy rządzące
procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi oraz
ich konsekwencje

MMI_K1_W01

esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student/ka potraﬁ wskazać przyczyny i skutki
procesów migracyjnych, etnicznych i rasowych,
zwłaszcza w ujęciu komparatystycznym

MMI_K1_U02

esej

U2

student/ka potraﬁ dostrzegać, analizować i oceniać
procesy społeczne ze szczególnym uwzględnieniem
procesów migracji

MMI_K1_U03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest społecznie wrażliwy na problemy
różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form
dyskryminacji

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K05

esej

K2

Student/ka jest gotów do krytycznej analizy treści
dotyczących procesów migracyjnych

MMI_K1_K02

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

25

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami
teoretycznymi studiów migracyjnych w kontekście współczesnej międzynarodowej
mobilności. Analizie poddane zostaną najnowsze trendy migracyjne, w
odniesnieniu do takich kwestii jak m.in. polityka migracyjna czy kwestia płci we
współczesnych ruchach wychodźczych.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie eseju. Obecność
obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze. Każdą
kolejną należy odpracować w formie uzgodnionej z prowadzącymi
najpóźniej tydzień przed terminem kolokwium. 3 nieobecności oznaczają
niezaliczenie kursu (za wyjątkiem nieobecności usprawiedliwionych
zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem o działalności związanej z
UJ). Aktywny udział w dyskusji na podstawie przeczytanych tekstów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Antropologia migracji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.180.5cb4258367e93.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z głównymi problemami i pojęciami antropologii migracji

C2

Omówienie sytuacji wybranych grup migranckich w różnych kontekstach społeczno-kulturowych

C3

Zapoznanie studentów ze specyﬁką badań migracyjnych z perspektywy antropologicznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

mechanizmy tworzenia i trwania społeczności
migranckich i wspólnot etnicznych

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

różnorodność czynników kształtujących tożsamość
migrantów

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3

główne pojęcia oraz teorie służące analizie
zróżnicowania społeczeństw migrankich

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U1

zastosować zdobytą w czasie zajęć wiedzę teoretyczną MMI_K1_U01,
do analizy konkretnych zbiorowości migrankich
MMI_K1_U05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

samodzielnie formułować i przedstawiać argumenty
na podstawie lektury tekstów naukowych

MMI_K1_U02,
MMI_K1_U05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U3

interpretować procesy i zjawiska migracyjne
w kontekście kulturowym

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03,
MMI_K1_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U4

zaplanować i zrealizować badania migracyjne
z wykorzystaniem techniki wywiadu i obserwacji oraz
przygotować prezentację we współpracy z innymi
studentami

MMI_K1_U06

prezentacja

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do wykorzystania wiedzy i umiejętności w życiu
zawodowym

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zajęcia koncentrują się na społecznych i kulturowych aspektach migracji. Podczas
wykładu omówione zostaną zagadnienia teoretyczne oraz podejścia
metodologiczne charakterystyczne dla badań antropologicznych.
W trakcie zajęć studenci zapoznają się z głównymi cechami antropologicznego
ujęcia migracji oraz podstawowymi tematami badawczymi, a także sposobami
prowadzenia badań. Szczegółowy program zajęć obejmuje następujące treści:
Antropologia a inne nauki humanistyczne. Zakres i zainteresowania antropologii;
Perspektywa antropologiczna w studiach migracyjnych; Badania terenowe w
studiach migracyjnych; Zagadnienia etyczne; Twórczość migrantów i o
migrantach; Nie-miejsca i różne formy zamieszkiwania; Swojskość/obcość;
Uchodźstwo.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kolokwium sprawdza wiedzę z treści omawianych podczas
ćwiczeń oraz wskazanych lektur. Na końcową ocenę z zajęć
składa się ocena z kolokwium (50%), prezentacji (20%) oraz
aktywności na zajęciach (30%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze. Każda
kolejna nieobecność musi zostać zaliczona w formie eseju. Ponad 5 nieobecności na ćwiczeniach wyklucza możliwość
uzyskania zaliczenia z ćwiczeń.

Sylabusy
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Translatorium migracyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.180.5cb425817b1e6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specjalistyczną terminologią w języku angielskim, która dotyczy zjawisk migracyjnychw
świecie.

C2

Omówienie głównych technik tłumaczeniowych związanych z tekstami pisanymi oraz przedstawianymi w formie
ustnej, o charakterze naukowym i popularno-naukowym, które dotyczą tematyki migracyjnej.

C3

Doskonalenie umiejętności pisemnego i ustnego tłumaczenia tekstów specjalistycznych o tematyce migracyjnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

posiada wiedzę teoretyczną i językową na temat
genezy i rozwoju procesów migracyjnych i etnicznych
na przestrzeni dziejów po czasy współczesne.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

posiada wiedzę i terminologię dotyczącą słownictwa
z zakresu j. angielskiego stosowanego do opisywania
podstawowych instytucji społecznych,
politycznych,gospodarczych i prawnych.

MMI_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W3

posiada wiedzę teoretyczną i językową o metodach
i narzędziach pozyskiwania danych służących analizie
procesów migracyjnych oraz etniczności.

MMI_K1_W04,
MMI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W4

zna teorie i terminologię w języku angielskim
wyjaśniające zmiany społeczne, ekonomiczne,
polityczne, kulturowe, religijne i prawne,
ze szczególnym uwzględnieniem teorii dotyczących
procesów migracyjnych oraz przeobrażeń etniczności.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03

zaliczenie na ocenę

U1

wykorzystuje wiedzę teoretyczną i językową w celu
analizy procesów politycznych,prawnych,
gospodarczych i kulturowych, warunkujących przebieg
procesów migracji oraz przemian etniczności.

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ badać, wyjaśniać i prognozować (w języku
polskim i angielskim) rolę struktur społecznych,
politycznych i gospodarczych we współczesnych
procesach poziomej i pionowej ruchliwości społecznej
oraz w przeobrażeniach etniczności

MMI_K1_U04,
MMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
wymaganym przezEuropejski System Opisu
Kształcenia Językowego.

MMI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

MMI_K1_K02,
MMI_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest społecznie wrażliwy na problemy różnic
etnicznych, rasowych i wszelkich form dyskryminacji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do sprawdzianu

20

Sylabusy
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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.

Tłumaczenie pisanych tekstów naukowch i popularno-naukowych odnoszących się
do problematyki migracyjności w perspektywie nauk o kulturze i religii oraz nauk
o polityce; tłumaczenie konsekutywne fragmentów wystąpień i wywiadów
prezentujących zagadnienia tj. transkulturowość, kulturowa dychotomia
migrantów,asymilacjia, wykorzenienie; analiza specjalistyczengo słownictwa
związanego z tematyką migracyjną; dyskusje panelowe poświęcone wybranym
zagadnieniom związanym z tematyką migracyjną prowadzone w języku
angielskim.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, konwersatorium językowe, burza mózgów, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

W trakcie trwania semestru studenci piszą jedno/dwa kolokwia
sprawdzające znajomość słownictwa tematycznego, jakie zostało
omówione podczas zajęć oraz opanowane w ramach pracy domowej. W
czasie kolokwium studenci wykonują zadania polegające np. na podaniu
krótkiej deﬁnicji słów/wyrażeń związanych z tematyką migracyjną oraz
tłumaczą wskazane fragmenty tekstu (dotyczy tekstów wcześniej
zaliczenie na ocenę omówionych podczas zajęć). By uzyskać pozytywną ocenę z kolokwium,
student powinien zaliczyć je na min. 55%. Warunkiem otrzymania
zaliczenia z całego kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach
(sporządzanie tłumaczeń zdanych fragmentów tekstów oraz udział w
dyskusji na ich temat) a także pozytywne zaliczenie jednego/obu
kolokwiów. Studenci oceniani są na bieżąco podczas każdy zajęć.
Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności (usprawiedliwione/nieusprawiedliwione).
Pozostałe (niezleżnie od usprawiedliwienia) należy zaliczyć na warunkach ustalonych z prowadzącym.

Sylabusy
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Afryka: regiony i ludność
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.180.5cb42589449dd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią oraz problemami ludności zamieszkującej różne regiony Afryki.

C2

Przedstawienie studentom specyﬁki (politycznej, gospodarczej, geograﬁcznej, społecznej, kulturowej)
poszczególnych regionów kontynentu afrykańskiego.

C3

Kształtowanie u studentów zdolności oceny wyzwań i zagrożeń stojących przed ludnością zamieszkującą
kontynent afrykański.

C4

Wyrobienie u studentów umiejętności analitycznej oceny czynników warunkujących procesy polityczne,
gospodarcze oraz społeczne w poszczególnych regionach Afryki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student posiada podstawową wiedzę dotyczącą
geograﬁi i historii kontynentu afrykańskiego.

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W2

student zna i potraﬁ scharakteryzować podstawowe
problemy państw i społeczeństw afrykańskich.

MMI_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W3

student rozumie kluczowe regionalne i transnarodowe
zagrożenia dla bezpieczeństwa Afryki i Afrykanów oraz
ich globalne konsekwencje.

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

omówić specyﬁkę regionalną Afryki (geograﬁczną,
polityczną, gospodarczą, społeczną, kulturową).

MMI_K1_U01

egzamin pisemny / ustny

U2

student analizuje i ocenia wyzwania i zagrożenia,
przed którymi stoją Afrykanie.

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03,
MMI_K1_U05

egzamin pisemny / ustny

U3

student posługuje się naukową terminologią związaną
z szeroko pojętymi studiami afrykanistycznymi
(African Studies).

MMI_K1_U05

egzamin pisemny / ustny

K1

student jest gotów dokonać krytycznej analizy
uwarunkowań regionalnych procesów politycznych,
ekonomicznych i społecznych na kontynencie
afrykańskim w oparciu o wiedzę zdobytą na zajęciach
oraz samodzielnie wyszukiwaną literaturę.

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

K2

student jest świadomym i krytycznym odbiorcą
przekazów medialnych dotyczących Afryki
i Afrykanów.

MMI_K1_K05

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Geograﬁa i geopolityka Afryki; Kontekst historyczny; Zróżnicowanie religijne i
wyznaniowe Afryki; Demograﬁa Afryki (struktura etniczna kontynentu, piramida
wiekowa, migracje, problem uchodźstwa); Współczesne kondycja państw
afrykańskich (państwa upadłe/dysfunkcyjne, zagrożenia konﬂiktami, terroryzmem, W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2
piractwem; problemy gospodarcze, społeczeństwa pokonﬂiktowe); Problemy
społeczne Afrykanów; Specyﬁka państw Afryki Północnej; Specyﬁka państw Afryki
Zachodniej; Specyﬁka państw Afryki Wschodniej; Specyﬁka państw Afryki
Środkowej; Specyﬁka państw Afryki Południowej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena z egzaminu
końcowego. Uczestnictwo w zajęciach jest wskazane i pomaga w
odpowiednim przygotowaniu się do egzaminu. Egzamin ma
egzamin pisemny / ustny
charakter pisemny (pytania problemowe otwarte) bądź ustny (na
życzenie studentów). Do oceny wykorzystywana jest standardowa
skala ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Zajęcia mają formę wykładu - obecność nie jest obowiązkowa, ale jest wskazana ze względu na
fakt, iż przedmiot ma charakter autorski i w dużej mierze opiera się na badaniach naukowych prowadzącej.

Sylabusy

146 / 176

Polityka migracyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.1100.5cb425843ab88.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu rozwinięcie wiedzy dotyczącej kształtowania i realizowania polityki migracyjnej (obejmującej
politykę wobec imigracji i imigrantów oraz politykę wobec diaspory) w wybranych regionach świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

funkcjonowanie podmiotów i instytucji społecznych,
politycznych i prawnych kształtujących politykę
migracyjną

MMI_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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W2

metody i narzędzia pozyskiwania danych służących
analizie polityki migracyjnej

MMI_K1_W04

egzamin pisemny,
projekt

W3

genezę, mechanizmy i zasady polityki migracyjnej
wybranych państw

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

związki zachodzące pomiędzy zjawiskami i procesami
ludnościowymi a kierunkami polityki migracyjnej

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować i analizować problemy związane
z kształtowaniem polityki migracyjnej

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

pozyskiwać dane i wykorzystywać je do analizy polityk
migracyjnych posługując się przy tym terminologią
naukową

MMI_K1_U02,
MMI_K1_U05

egzamin pisemny,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłębiania swojej wiedzy w zakresie politycznych
aspektów migracji oraz umiejętnego korzystania
z opinii ekspertów

MMI_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

wykonywania różnorodnych zadań w większych
grupach społecznych lub organizacjach społecznych

MMI_K1_K03

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie projektu

25

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
131

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykłady: Polityka migracyjna – deﬁnicje, modele teoretyczne; Obywatelstwo;
Polityka społeczna (welfare) a migracje; Polityka wobec diaspory; Migracje a
bezpieczeństwo; Współczesne wyzwania (m.in. generacja 1,5; kryzys migracyjny
w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach; migracje klimatyczne)
Ćwiczenia: Wprowadzenie teoretyczne - przydatne terminy; przemiany polityki
imigracyjnej - przekroj czasowy - podloze historyczne wspolczesnej polityki
imigracyjnej wybranych państw; przepisy wjazdowe – selektywność migracji;
nieudokumentowane migracji; polityka integracyjna; Welfare state; polityka
wielokulturowości; polityka imigracyjna a kwestia uchodźców

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin (testowo-opisowy, pytania jednokrotnego wyboru, pytania
typu prawda-fałsz, uzupełnienia) obejmuje treści wykładów oraz
wskazanych lektur. Na ocenę końcową z wykładu składa się ocena z
egzaminu (50%) oraz z ćwiczeń(50%). Uwzględnienie oceny z
ćwiczeń przy wystawianiu oceny końcowej umożliwia rzetelną
weryﬁkację i ocenę efektów uczenia się. Skala ocen: 0-50 ndst; 51-60
dst; 61-70 +dst; 71-80 db; 81-89 +db; 90-100 bdb

zaliczenie na ocenę,
projekt

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Na ocenę z ćwiczeń
składają się: kolokwium w formie pisemnej obejmujące materiał
omawiany podczas zajęć; prezentacja grupowych projektów (kryteria
oceny: poprawność metodologiczna i właściwy dobór źródeł,
struktura i forma prezentacji,w tym staranność edycyjna) wkład
pracy); aktywny udział w dyskusji na podstawie przeczytanych
tekstów. Skala ocen: 0-50 ndst; 51-60 dst; 61-70 +dst; 71-80 db;
81-89 +db; 90-100 bdb

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Możliwe są dwie nieobecności nieusprawiedliwione na ćwiczeniach. Każda
kolejna wymaga zaliczenia w formie uzgodnionej z prowadzącą najpóźniej tydzień przed terminem kolokwium. 5
nieobecności oznacza niezaliczenie kursu (za wyjątkiem nieobecności usprawiedliwionych zaświadczeniem lekarskim lub
zaświadczeniem o działalności związanej z UJ).

Sylabusy
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Zróżnicowanie religijne świata
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.1100.5cb42589281ab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma za zadnie przedstawienie zróżnicowania religijnego świata oraz wpływu największych systemów
religijnych na historię, kulturę i politykę poszczególnych regionów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student dysponuje zaawansowaną wiedzą na temat
podstawowych struktur i instytucji życia społecznego,
w tym Kościołów oraz grup religijnych na świecie

MMI_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
prezentacja
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student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
genezę i rozwój procesów migracyjnych i etnicznych
(w tym tych związanych z religią i religijnością)
na przestrzeni dziejów po czasy współczesne

MMI_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
prezentacja

U1

student potraﬁ identyﬁkować i rozwiązywać problemy
związane z przemianami religijnymi, kulturowymi,
społecznymi i politycznymi oraz ich wpływem
na przebieg procesów migracji oraz przeobrażania
etniczności

MMI_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
prezentacja

U2

Student potraﬁ identyﬁkować i rozwiązywać problemy
związane z przemianami religijnymi, kulturowymi,
społecznymi i politycznymi oraz ich wpływem
na przebieg procesów migracji oraz przeobrażania
etniczności

MMI_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
prezentacja

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów do okazywania wrażliwości
na skomplikowane problemy różnic religijnych
i etnicznych

MMI_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
prezentacja

K2

Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa
w życiu publicznym oraz wykonywania istotnych zadań
w większych grupach społecznych lub organizacjach
realizujących cele społeczne, polityczne
MMI_K1_K03
i obywatelskie, w tym w misjach na rzecz migrantów
i uchodźców oraz w działaniach zmierzających
do rozwiązania konﬂiktów etnicznych i religijnych

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie referatu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

35

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Chrześcijaństwo i jego rozwój na Wschodzie i Zachodzie
2. Katolicyzm i prawosławie w Europie: różnice teologiczne, rozwiązania
polityczno-prawne
3. Reformacja i protestantyzm: konﬂikty społeczno-religijne i rozwiązania
polityczne
4. Katolicyzm i protestantyzm poza Europą - rola religii w kolonizacji
5. Rozkwit protestantyzmu w USA, ewangelikalizm
6. Islam: założenia teologiczne, rozwiązania prawno-polityczne
7. Podziały w ramach islamu
8. Judaizm i jego podziały
9. Hinduizm
10. Buddyzm
11. Konfucjanizm
12. Taoizm
13. Sekularyzacja; religia obywatelska
14. Ruchy fundamentalistyczne w różnych systemach religijnych
15. Rola religii w migracjach.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, zaliczenie ustne,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia jest aktywność na zajęciach (na
podstawie zadanych tekstów), przygotowanie referatu z
prezentacją na określony temat oraz zdanie kolokwium
pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności (usprawiedliwione/nieusprawiedliwione) pozostałe
(niezleżnie od usprawiedliwienia) należy zaliczyć na warunkach ustalonych z prowadzącym.

Sylabusy
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Komunikowanie społeczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.1100.5cb4256f9d593.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi procesami zachodzącymi w trakcie komunikacji
interpersonalnej, zwiększenie świadomości uwarunkowań procesów komunikacji, umożliwienie studentom
samooceny własnych zachowań komunikacyjnych i praktyczne ćwiczenie umiejętności skutecznego
komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstawowe procesy zachodzące
w procesie komunikowania

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W03

projekt

W2

zna podstawowe zasady komunikacji werbalnej
i niewerbalnej

MMI_K1_W03

projekt

W3

zna podstawowe bariery w komunikowaniu

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W03

projekt

W4

zna podstawowe style komunikacji

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W03

projekt

W5

zna zasady skutecznej komunikacji, kompetencje
potrzebne do niwelowania barier w komunikowaniu.

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03

projekt

W6

zna podstawowe zasady i konsekwencje postaw
agresywnej, uległej i asertywnej w komunikowaniu

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umie scharakteryzować podstawowe zasady
skutecznej komunikacji

MMI_K1_U03,
MMI_K1_U05,
MMI_K1_U07

projekt

U2

rozpoznać bariery w komunikowaniu i zastosować
mechanizmy ograniczania ich wpływu na proces
komunikowania

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U02,
MMI_K1_U05

projekt

U3

umie rozpoznać różne style komunikacji i wybrać
odpowiedni do sytuacji w której zachodzi proces
komunikowania

MMI_K1_U02,
MMI_K1_U03,
MMI_K1_U04

projekt

U4

potraﬁ dokonać samoanalizy, niezbędnej
do samooceny potencjału i kompetencji
komunikacyjnych

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U02,
MMI_K1_U04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

posiada kompetencje umożliwiające skuteczne
komunikowani się

MMI_K1_K02,
MMI_K1_K05

projekt

K2

posiada kompetencje umożliwiające mu ograniczenie
wpływu barier komunikacyjnych na proces
komunikowania się

MMI_K1_K02,
MMI_K1_K05

projekt

K3

posiada umiejętność spójnego, efektywnego
komunikowania się na poziomie werbalnym
i niewerbalnym

MMI_K1_K03,
MMI_K1_K05

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie do zajęć

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Warsztat łączący przekazywanie wiedzy z samodzielnym jej odkrywaniem w
trakcie ćwiczeń indywidualnych i zajęć grupowych i samodzielnym studiowaniem
zaproponowanej przez prowadzącą literatury, będzie obejmował następujące
zagadnienia: nawiązywanie interakcji komunikacyjnych, determinanty
postrzegania interpersonalnego, zdeﬁniowanie istotnych umiejętności w
komunikacji interpersonalnej; Komunikowanie werbalne, aktywne słuchanie,
parafrazowanie, odzwierciedlanie i klaryﬁkacja; bariery w komunikacji werbalnej;
komunikacja niewerbalna jej funkcja w procesie komunikowania, spójność
komunikacji werbalnej i niewerbalnej; bariery w komunikacji niewerbalnej;
Autoprezentacja; komunikowanie w internecie; uległe, agresywne i asertywne
komunikowanie i ich konsekwencje.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, dyskusja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się trzy elementy: (20%) -obecność;
aktywny udział w warsztatach (50%), samodzielnie przygotowanie
projektu autoprezentacji (30%). Warunkiem uzyskania końcowego
zaliczenia z ćwiczeń jest pozytywne ocena wszystkich trzech elementów
składających się na zaliczenie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest 1 nieobecność, każda kolejna musi zostać zaliczona w formie
uzgodnionej z prowadzącą. Nieobecność na ponad połowie zajęć wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia.

Sylabusy
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Migracje w prawie międzynarodowym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.1100.5cb425847327d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przybliżenie współczesnych regulacji w prawie międzynarodowym dotyczących zjawiska
migracji. W czasach, w których pojęcia emigrant, migrant, imigrant, uchodźca, azylant, pojawiają się w dyskursie
społecznym i politycznym, istotne jest aby właściwie zdeﬁniować i dokonać analizy kierunków rozwoju prawa
i instytucji międzynarodowych związanych z procesami migracyjnymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia związane z migracją i procesami
migracyjnymi;

MMI_K1_W03

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prezentować argumenty w dyskusji związanej
z obecnym i przyszłym statusem migrantów w prawie
międzynarodowym

MMI_K1_U01

egzamin ustny

U2

wskazać i opisać wyzwania stojące przed
społecznością międzynarodową oraz instytucjami
państwowymi i ponadpaństwowymi wpływającymi
na wprowadzanie i interpretację regulacji dotyczących
migrantów i migracji

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03

egzamin ustny

MMI_K1_K05

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego odbioru przekazów medialnych
dotyczących procesów migracyjnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

45

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
76

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia wprowadzające – cz. 1: pojęcie, charakterystyka i źródła prawa
międzynarodowego oraz jego relacje z prawem krajowym;

W1

2.

Zagadnienia wprowadzające – cz. 2: podstawowe pojęcia z perspektywy prawa
międzynarodowego (migracje, obywatel, cudzoziemiec, obywatel UE, obywatel
państwa trzeciego, bezpaństwowiec, wiza, dokument podróży, źródła
międzynarodowego prawa migracyjnego) oraz zakres swobody państw odnośnie
do ruchu osobowego;

W1, U1, K1

3.

Obywatele a migracje międzynarodowe: prawnomiędzynarodowe regulacje
dotyczące obywatelstwa, regulacje polskie, migracje „obywatelskie” z
perspektywy praw człowieka, opieka dyplomatyczna i konsularna;

W1, U1, U2, K1

4.

Unijna swoboda przepływu osób: rynek wewnętrzny, swobody rynku
wewnętrznego, obywatelstwo UE, swoboda przepływu osób, Dyrektywa 2004/38,
deﬁnicja członka rodziny, ustawodawstwo polskie;

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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5.

Kto może wjechać? - ochrona międzynarodowa udzielana cudzoziemcom: początki
i źródła międzynarodowej ochrony, pojęcie uchodźcy, aspekty proceduralne;
kontrowersje i wyzwania związane z prawem uchodźczym, kryzysy uchodźcze i
próby ich rozwiązywania; inne formy ochrony, ich geneza i praktyka udzielania;

W1, U1, U2, K1

6.

Kto może wjechać? – polityka wizowa, migracje zarobkowe, inne podstawy
legalnych migracji, przykłady specyﬁcznych regulacji międzynarodowych;

W1, U1, U2, K1

7.

Karta Polaka i karty narodowe innych państw z perspektywy prawa
międzynarodowego;

W1, U1, U2, K1

8.

Status prawny cudzoziemca: standardy praw człowieka, łączenie rodzin, inne
zagadnienia;

W1, U1, U2, K1

9.

Nielegalne migracje oraz ekstradycja, deportacja, ENA i inne formy zmuszania do
wyjazdu z perspektywy prawa międzynarodowego;

W1, U1, U2, K1

10.

Aktulen problemy i wyzwania

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
poprawna odpowiedź na trzy pytania

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Proseminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.1100.1586122134.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem proseminarium jest zapoznanie studentów z warsztatem i wymogami pracy naukowej oraz zasadami
pisania prac licencjackich.

C2

Celem proseminarium jest pomoc studentom w wyborze tematyki pracy licencjackiej i określenie metod i etapów
jej realizacji

C3

Celem proseminarium jest zapoznanie studentów z metodami zbierania i opracowywania źródeł i literatury
do pracy licencjackiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady warsztatu pracy naukowej

MMI_K1_W04,
MMI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

zasady zbierania materiałów niezbędnych
do napisania pracy naukowej oraz zna metody analizy
naukowej

MMI_K1_W04,
MMI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zbierać i analizować dane na temat migracji oraz
powiązanych z nimi zjawisk i procesów

MMI_K1_U02,
MMI_K1_U04,
MMI_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

przygotować konspekt pracy naukowej

MMI_K1_U05,
MMI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

MMI_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania wiedzy w dyskusjach naukowych
i w działalności publicznej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

konsultacje

10

przeprowadzenie badań empirycznych

20

Przygotowanie prac pisemnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poznanie zasad zbierania i naukowego opracowywania materiałów źródłowych i
literatury

W1, W2

2.

Przyswojenie reguł warsztatu wymaganego w pracach naukowych

W1, U1

3.

wybór tematu pracy i przygotowanie jej konspektu

W1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie: streszczenia tekstu naukowego i recenzji,
opracowanine i przedstawienie bibliograﬁi i konspektu
pracy dyplomowej, obecność i aktywność w pracach
proseminarium
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Polska diaspora na świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.1200.5cb42584eb2f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia, Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z rozmieszczeniem diaspory Polskiej, najważniejszymi problemami poszczególnych skupisk
oraz polityką Państwa Polskiego w stosunku do Diaspory polskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

W3

pojęcia : Polonia, diaspora, polska grupa etniczna oraz
ich genezę; zna dyskusje związane z ich używaniem

dzieje i podstawowe problemy najważniejszych
skupisk diaspory polskiej

student zna założenia polityki Państwa Polskiego
w stosunku do Diaspory polskiej oraz jej efekty; zna
polskie instytucje i organizacje zajmujące się
problemami emigrantów i opieką nad polską diasporą

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05,
MMI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny, ocena
prasówek, ocena
aktywności na
ćwiczeniach; ocena
końcowa zawiera 50%
oceny z zaliczenia

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W04,
MMI_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny, ocena
prasówek, ocena
aktywności na
ćwiczeniach; ocena
końcowa zawiera 50%
oceny z zaliczenia

MMI_K1_W03,
MMI_K1_W04,
MMI_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny, ocena
prasówek, ocena
aktywności na
ćwiczeniach; ocena
końcowa zawiera 50%
oceny z zaliczenia

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny, ocena
prasówek, ocena
aktywności na
ćwiczeniach; ocena
końcowa zawiera 50%
oceny z zaliczenia

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U02,
MMI_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny, ocena
prasówek, ocena
aktywności na
ćwiczeniach; ocena
końcowa zawiera 50%
oceny z zaliczenia

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U02,
MMI_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny, ocena
prasówek, ocena
aktywności na
ćwiczeniach; ocena
końcowa zawiera 50%
oceny z zaliczenia

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny, ocena
prasówek, ocena
aktywności na
ćwiczeniach; ocena
końcowa zawiera 50%
oceny z zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

znaleźć materiały ( literaturę i źródła) na temat
poszczególnych skupisk polskiej diaspory i umiejętnie
je ocenić

krytycznie oceniać informacje na temat aktywności
poszczególnych skupisk i organizacji polonijnych

analizować różne aspekty polityki Państwa Polskiego
oraz krajów, w których znajdują się skupiska polskiej
diaspory

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się
współpracą ze środowiskami polonijnymi
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K2

K3

student jest gotów podjęcia pracy w środowiskach
polonijnych

współpracy z mediami zainteresowanymi
problematyką polonijną

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny, ocena
prasówek, ocena
aktywności na
ćwiczeniach; ocena
końcowa zawiera 50%
oceny z zaliczenia

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny, ocena
prasówek, ocena
aktywności na
ćwiczeniach; ocena
końcowa zawiera 50%
oceny z zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przygotowanie do egzaminu

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicje Polonii i diaspory; dyskusje wokół terminologii; polityka państwa ( II
Rzeczpospolitej, PRL, Polski po 1989, obecnie); opracowania i źródła na temat
polskiej diaspory, Polonia Świata, Unia Polonijnych Organizacji Europejskich, rola
Kościoła ksatolickiego w środowiskach polonijnych, szkolnictwo i prasa polonijna;
dzieje i współczesne problemy diaspory polskiej w Kanadzie, USA, w Niemczech, w
Austrii, w Szwecji, w Wielkiej Brytanii i w Irlandii , w Ameryce Łacińskiej ( w
Brazylii , Argentynie, w Meksyku), w Litwa, Czechach, Słowacji , Białorusi, Ukrainie
, w Rosji, Kazachstanie, we Francji, w Belgii , we Włoszech, w Szwajcarii, w Turcja,
Australia, innych krajach.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, metody e-learningowe, opcjonalnie e-learning
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

prezentacja, egzamin pisemny / ustny

aktywny udział w zajęciach, ocena
prezentacji , zaliczenie ćwiczeń ( ocena
końcowa zawiera 50% oceny z zaliczenia
ćwiczeń) i zdany egzamin

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, ocena prasówek, ocena
aktywności na ćwiczeniach; ocena końcowa
zawiera 50% oceny z zaliczenia

przedstawienie zadanych prezentacji i
prasówek; aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana znajomość historii Polski. Udział w ćwiczeniach jest obowiązkowy; każda nieobecność musi być usprawiedliwiona
u prowadzącego, który wyznaczy wymagania dla zaliczenia nieobecności. Opuszczenie ponad połowy ćwiczeń uniemożliwia
ich zaliczenie. Stopień z ćwiczeń stanowi połowę stopnia z egzaminu końcowego.

Sylabusy
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Ochrona praw mniejszości etnicznych i narodowych w Europie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.1200.5cb4258512bd2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z systemem ochrony mniejszości w Europie. Pokazać ewolucję systemu
ochrony mniejszości, uwarunkowania historyczne, społeczne i polityczne powstawania istotnych aktów prawnych
chroniących mniejszości jak i zmianę ﬁlozoﬁi ochrony mniejszości. Zaprezentowanie regulacji prawnych
o charakterze krajowym i międzynarodowym dotyczących ochrony mniejszości w stosunkach wielostronnych
i dwustronnych, a także instytucji monitorujących przestrzeganie i naruszanie obowiązującego prawa w zakresie
ochrony mniejszości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

mechanizmy wpływające na ewolucję europejskich
systemów ochrony mniejszości.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny

W2

najważniejsze akty prawne (międzynarodowe
i wewnętrzne) regulujące i status mniejszości
narodowych, etnicznych oraz społeczności języka
regionalnego w Europie

MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05

egzamin pisemny

W3

instytucje stojące na straży przestrzegania praw
mniejszości

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W03

egzamin pisemny

U1

dokonać interpretacji aktów prawnych i ocenić
wynikające z ich implementacji możliwości
realizowania w praktyce praw jakie gwarantują one
mniejszościom narodowym i etnicznym

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U02,
MMI_K1_U03

egzamin pisemny

U2

wykorzystując wiedzę teoretyczną zaprezentować
wybrane problemy ochrony mniejszości w Europie
na przykładach konkretnych państw.

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03,
MMI_K1_U05

egzamin pisemny

U3

samodzielnie wyszukiwać informacje, formułować
wnioski dotyczące systemu ochrony mniejszości
w Europie

MMI_K1_U02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

posiada wrażliwość społeczną na problemy
mniejszości kulturowych, etnicznych, rasowych i
wszelkich form dyskryminacji

MMI_K1_K02,
MMI_K1_K03

egzamin pisemny

K2

krytycznej oceny analizowanych tekstów oraz
doniesień medialnych na temat mniejszości oraz
korzystania ze zdobytej w rtrakcie opinii ekspertów

MMI_K1_K05

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza źródeł historycznych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

25

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawo a mniejszości narodowe - podstawowe pojęcia; deﬁnicje mniejszości:
nominalne, normatywne, socjologiczne'; problem deﬁnicji mniejszości w prawie
międzynarodowym i prawie wewnętrznym; systemy ochrony mniejszości po 1945
roku: regulacje prawnomiędzynarodowe w zakresie praw człowieka odnoszące się
do mniejszości narodowych i etnicznych, ochrona mniejszości w ramach ONZ,
KBWE/OBWE; ochrona mniejszości w Unii Europejskiej – gwarancje instytucjonalne
i prawne; ochrona mniejszości w porozumieniach dwustronnych. Analiza
wybranych przykładów porozumień dwustronnych; status i ochrona mniejszości
etnicznych, narodowych w prawie wewnętrznym. Rozwiązania prawne jako wyraz
polityki państwa wobec mniejszości narodowych, etnicznych i grup językowych.
Analiza przypadków szczegółowych; prawa językowe – Europejska karta języków
regionalnych i mniejszościowych; procesy walki o uznanie i polityki tożsamości w
kontekście gwarancji prawnych; prawa i ochrona mniejszości a prawo do secesji,
dyskurs polityczny i prawny; egzekwowanie przestrzegania praw mniejszości
narodowych, etnicznych oraz instytucje stojące na straży ich przestrzegania Rada
Europy, Raporty Rady Europy.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Kurs kończyć będzie pisemny egzamin. Egzamin zostanie skonstruowany
tak by sprawdzić stopień opanowania wiedzy przez studenta ale także
rozumienie jej i umiejętności zastosowania do analizy zjawisk
sygnalizowanych w efektach kształcenia; umiejętność wykorzystania teorii
i wprowadzonych pojęć do analizy przypadków szczegółowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.1200.5ca756b2af3d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przygotowanie pracy licencjackiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zagadnienie związane z tematem przygotowywanej
pracy

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ znaleźć źródła i opracowania
do wybranego tematu oraz odpowiednio je analizować

MMI_K1_U02,
MMI_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

absolwent potraﬁ posługiwać się właściwą
terminologią

MMI_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U3

absolwent potraﬁ analizować procesy migracyjne i ich
uwarunkowania a także problemy mniejszości
i społeczeństw wieloetnicznych

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

MMI_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania pracy, w której będzie się stykał
z migrantami oraz przedstawicielami grup etnicznych
i mniejszościowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie projektu

50

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

rozwiązywanie zadań problemowych

10

przygotowanie pracy dyplomowej

50

konsultacje

25

poprawa projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
270

ECTS
9.0

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.

Program zalezny od tematów wybranych przez studentów

W1, U1, U2, U3, K1

Sylabusy

170 / 176

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

systematyczna prezentacja kolejnych części pracy a ostatecznie
zaliczenie na ocenę przedstawienie i przedstawienie całej dysertacji przyjętej przez
promotora

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie proseminarium

Sylabusy
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Otwarte spotkania akademickie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.1200.5cab06871108c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

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

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapewnienie studentom możliwości udziału w wydarzeniach naukowych poszerzających wiedzę w zakresie
realizowanych przez nich kierunków studiów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

172 / 176

W1

zagadnienia w zakresie nauk społecznych

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02,
MMI_K1_W03,
MMI_K1_W05

zaliczenie

MMI_K1_U01,
MMI_K1_U02,
MMI_K1_U03,
MMI_K1_U05

zaliczenie

MMI_K1_K01,
MMI_K1_K02,
MMI_K1_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
wykorzystywać wiedzę pozyskaną w toku spotkań
akademickich

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie nauk
społecznych

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

konsultacje

10

Przygotowanie prac pisemnych

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

nie dotyczy

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w otwartych spotkaniach akademickich, które mogą
odbywać się stacjonarnie lub w formie wydarzeń organizowanych online.
Po każdym spotkaniu student powinien sporządzić notatkę (w j. polskim,
angielskim lub hiszpańskim) i w wyznaczonym terminie przesłać ją do
oceny Opiekunce / Opiekunkowi konkretnego spotkania.
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Praktyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
migracje międzynarodowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMMMIS.1200.5cb094e9da3cb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem praktyki jest zdobycie przez studenta praktycznego doświadczenia, które może byc przydatne
w późniejszej pracy zawodowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna możliwości rozwoju zawodowego

MMI_K1_W03

zaliczenie
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W2

student zna zakres praktycznego wykorzystania
wiedzy zdobytej podczas studiów

MMI_K1_W04

zaliczenie

W3

student rozumie funkcjonowanie różnych organizacji
i instytucji zarówno prywatnych jak i publicznych

MMI_K1_W05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ w praktyczny sposób wykorzystać
wiedzę zdobytą na studiach

MMI_K1_U02

zaliczenie

U2

Student potraﬁ pracować w grupie

MMI_K1_U05

zaliczenie

U3

Student potraﬁ wskazać potrzebne umiejętności
zawodowe

MMI_K1_U06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest społecznie wrażliwy na problemy różnic
etnicznych, rasowych i wszelkich form dyskryminacji

MMI_K1_K02

zaliczenie

K2

Student jest gotowy do podjęcia pracy zawodowej

MMI_K1_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
praktyki

45

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach praktyk, realizowanych w różnych instytucjach zarówno państwowych
jak i pozarządowych, student zdobywa wiedzę oraz umiejętności przydatne w
pracy zawodowej.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Praktyki zawodowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
praktyki

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia praktyki jest ocena wystawiona przez instytucję, w
której student odbywa praktykę.
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Wydział:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kierunek:

politologia

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

politologia

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o polityce i administracji 80%
Językoznawstwo

7%

Nauki prawne

6%

Historia

4%

Ekonomia i ﬁnanse

1%

Nauki socjologiczne

1%

Filozoﬁa

1%

Nauki o kulturze i religii

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Politologia pierwszego stopnia należy do grupy kierunków z dziedziny nauk społecznych prowadzonych w Uniwersytecie
Jagiellońskim. Kierunkami o najbardziej zbliżonym profilu kształcenia są bezpieczeństwo narodowe oraz stosunki
międzynarodowe, prowadzone w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Wszystkie one znajdują w
centrum zainteresowania zjawiska polityczne, wraz z ich wpływem na relacje społeczne. Wspomniane kierunki studiów
odzwierciedlają wiedzę z różnych perspektyw i inaczej rozkładają akcenty.
Na kierunku politologia wykorzystuje się narzędzia i koncepcje wypracowane w ramach nauk o stosunkach
międzynarodowych, aby pokazać jeden z możliwych poziomów występowania zjawisk politycznych. Jednak uwaga zwrócona
jest nie tyle na poziom występowania tych zjawisk, co na ogólne mechanizmy obecne w sferze politycznej.
Podobnie jak w przypadku bezpieczeństwa narodowego, na kierunku politologia obecne są zagadnienia dotyczące
czynników prowadzących do integracji i dezintegracji systemów społeczno-politycznych; stanowią one jednak tylko jeden z
możliwych sposobów analizowania zjawisk politycznych.
W odróżnieniu od wzmiankowanych wyżej kierunków, politologia posiada inaczej zorientowany program studiów. Specyfika
studiów polega na wszechstronnym i kompleksowym ujęciu zjawisk politycznych, instytucji i procesów społecznopolitycznych występujących na wielu poziomach (lokalnym, regionalnym, międzynarodowym) wraz z ich uwarunkowanymi
historycznymi i ideologicznymi.

Charakterystyka kierunku
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Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku politologia łączy tradycję, z nowoczesnymi kierunkami badań politologicznych i
dydaktyką. Program studiów uwzględnia misję Uniwersytetu Jagiellońskiego, której najważniejszymi założeniami jest
zapewnienie wysokiego poziomu kadry oraz atrakcyjnych metod nauczania dostosowujących proces dydaktyczny
do wymogów PRK, a także będących wyrazem poszanowania godności człowieka i ducha tolerancji. Odpowiada on
także strategii UJ zakładającej dążenie do pozycji jednego z najlepszych uniwersytetów w Europie, kształcącego
na najwyższym poziomie, o ofercie dydaktycznej skierowanej zarówno do polskiego, jak i zagranicznego studenta.
Program studiów pozostaje też w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce, jak również efektami
uczenia się zgodnych z charakterystykami drugiego stopnia na poziomie 6 PRK.
Student studiów pierwszego stopnia, w zależności od wybranej ścieżki, zgłębia swoje zainteresowania w zakresie
komunikowania i doradztwa politycznego oraz problematyki zarządzania instytucjami politycznymi.

Cele kształcenia
zapewnienie absolwentom wykształcenia z zakresu nauk o polityce i administracji w dziedzinie nauk społecznych,
przekazanie zaawansowanej wiedzy na temat teorii, metod, zjawisk i procesów społeczno-politycznych, z
uwzględnieniem poziomu lokalnego, państwowego i ponadpaństwowego, a także wraz z ich uwarunkowaniami i
determinantami społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi,
wykształcenie umiejętności korzystania z metod i narzędzi politologicznych, krytycznej analizy poznanych treści oraz
porównywania zjawisk politycznych w szerokim kontekście społeczno-kulturowym,
przygotowanie absolwenta do dalszego kształcenia i podjęcia pracy zawodowej, w tym możliwości rozwoju różnych
form przedsiębiorczości,
zapewnienie posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 ESOKJ.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Funkcjonowanie kierunku politologia uzasadniają kluczowe potrzeby społeczno-gospodarcze państwa.
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii
politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w
mediach. Absolwent politologii jest przygotowany także do podjęcia pracy w charakterze analityka, doradcy, specjalisty oraz
osoby kierującej pracą małych zespołów. Posiada również kompetencje do podjęcia działalności społecznej, a także
politycznej i parlamentarnej, czyli kluczowych aspektów związanych z potrzebami społeczno-politycznymi państwa.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się są zgodne z potrzebami społeczno-gospodarczymi, zgłaszanymi przez interesariuszy zewnętrznych.
Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku politologia potrafi nie tylko planować rozwój indywidualnej ścieżki rozwoju
zawodowego, ale także brać udział w pracach i kierowaniu zespołami realizującymi cele społeczne, polityczne i
obywatelskie. Potrafi również zbierać, oceniać i hierarchizować informacje, dokonywać w oparciu o zdobytą wiedzę i
umiejętności analiz problemów oraz podejmować decyzje zmierzające do rozwiązania prostych problemów w pracy
zawodowej, z wykorzystaniem wiedzy o zasadach etycznych. Dzięki uzyskanej wiedzy i kompetencjom zgodnym z efektami
uczenia się, jest zdolny do podjęcia zatrudnienia w obszarze kształcenia kierunkowego, odzwierciedlającego różne rodzaje i
stanowiska pracy zawodowej.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Główne kierunki badań naukowych w jednostce prowadzone są w ramach dziedziny nauk społecznych i dotyczą
problematyki nauk politycznych, stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa. Badania prowadzone są w
ramach indywidualnych projektów pracowników, jak również w pracach zespołowych zorganizowanych w poszczególnych
katedrach i zakładach Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.
Obecnie prowadzone badania w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, związane z prowadzonymi zajęciami
dydaktycznymi, dotyczą m.in. nauki o polityce, nauki o państwie, filozofii i etyki polityki (podstawy filozoficzno-polityczne
współczesnych konstytucji, „kryzys” demokracji liberalnej itp.), doktryn politycznych, a także historii i współczesnego
wymiaru i rozwoju myśli politycznej w ujęciu polskim i międzynarodowym.
Kolejnym blokiem badań w jednostce są projekty dotyczące problematyki konstytucjonalizmu i ustrojów
państwowych, transformacji społeczno-politycznych (głównie w Europie), a także współczesnych systemów politycznych
(przykładowo mechanizmów sprawowania władzy politycznej w systemach demokratycznych i niedemokratycznych,
sposobów pomiarów efektywnych progów wyborczych), systemów partyjnych (teoria partii, europartie, polskie partie
polityczne), współczesnego systemu politycznego Polski i polskiej sceny politycznej.
Odrębny blok stanowią badania, które koncentrują się na przemianach procesów politycznych związanych z postępem
technologicznym. Obejmują one takie zagadnienia, jak znaczenie Internetu dla współczesnej demokracji (e-partycypacja i
zarządzanie informacją), komunikacja polityczna w cyberprzestrzeni, marketing polityczny, mediatyzacja polityki, wymiar
etyczny współczesnych technologii czy przemiany w obrębie samorządów terytorialnych.
Ponadto, cześć badań odnosi się do zagadnień teoretycznych (teoria polityki i badanie polityki zagranicznej, analiza
elementarnych podstaw metodologicznych politologii, problem ograniczeń i wartości poznawczej wiedzy politologicznej),
analizy politycznej, prognozowania i symulacji politycznych, a także wątków właściwych dla psychologii polityki (procesy
dehumanizacji, znaczenie stereotypów, sytuacyjne i dyspozycyjne czynniki wrogości międzygrupowej).

Związek badań naukowych z dydaktyką
Program studiów pozostaje w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce w ramach dziedziny nauk
społecznych, dotyczących problematyki nauk o polityce i administracji. Prowadzone badania stanowią istotny element treści
zajęć prowadzonych przez wykładowców: wyniki badań są wprowadzane do treści programowych, studenci korzystają z
publikacji naukowych pracowników, a także są wprowadzani i włączani do badań w ramach projektów na zajęciach czy
grupach seminaryjnych.
W trakcie toku studiów studentom są przekazywane najnowsze wyniki badań z zakresu procesów społeczno-politycznych,
teorii, narzędzi i metod badawczych, myśli politycznej i doktryn polityczno-prawnych, procesów transformacji i struktur
organizacyjnych polityki, systemów politycznych i wyborczych, uwarunkowań i funkcjonowania współczesnych środków
masowego przekazu oraz mediów społecznościowych, a także ich wpływu na bieżące uwarunkowania i procesy polityczne.
W tym zakresie należy podkreślić rozróżnienie i odmienne treści wyników badań związanych z dydaktyką,
odzwierciedlających tok studiów pierwszego stopnia oraz efekty uczenia się w tym zakresie.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedzibą Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i
Politycznych jest nowoczesny budynek oddany do użytku w 2020 r. po gruntownym remoncie i termomodernizacji.
Budynek położony jest przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. 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
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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.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0388

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
W ramach kierunku politologia studenci mają możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami na
jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: komunikowanie i doradztwo polityczne oraz instytucje i zarządzanie polityką. W
ramach pierwszej ścieżki student otrzymuje zaawansowaną wiedzę w zakresie roli i form komunikowania politycznego, a
także nabywa umiejętności w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w
organizacjach politycznych, gospodarczych i społecznych. Na drugiej ścieżce student uzyskuje pogłębioną wiedzę
oraz nabywa specjalistyczne umiejętności odnoszące się do zagadnień zarządzania projektami i finansami
publicznymi. Wybór ścieżki specjalizacyjnej dokonywany jest na podstawie pisemnej deklaracji studentów pierwszego roku
studiów składanej do 15 czerwca. Minimalna liczba osób dla poszczególnych ścieżek wynosi 15 osób. Maksymalną liczbę
osób dla poszczególnych ścieżek w danym roku akademickim określa Dyrekcja INPiSM mając na względzie zainteresowanie
studentów. O przyjęciu na ścieżkę specjalizacyjną decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

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

169

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

8

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

64

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

3

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

5

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1823

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Student zobowiązany jest do odbycia praktyk w wymiarze 60 godzin. Praktykę może rozpocząć student po ukończeniu III
semestru studiów. Do ukończenia VI semestru studiów student zobowiązany jest do rozliczenia odbytej praktyki poprzez
złożenie wymaganych dokumentów Koordynatorowi INPiSM ds. Praktyk i Karier. Praktyki studenckie mogą być realizowane w
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kraju i za granicą. Realizacja praktyk powinna odbywać się w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, choć dopuszcza się
możliwość odbywania praktyk w trakcie trwania roku akademickiego, pod warunkiem realizacji innych obowiązków
wynikających z realizacji programu studiów. Student dokonuje wyboru miejsca odbycia praktyki spośród proponowanych
instytucji/organizacji przez Uczelnię lub wybranych samodzielnie, które wyrażą zgodę na przyjęcie go na praktykę. W trakcie
praktyki student realizuje zadania zgodne z wymogami danej instytucji i planem praktyk.
Nadzór nad praktykami sprawuje Koordynator INPiSM ds. Praktyk i Karier. Podstawą zaliczenia praktyki jest przedstawione
przez studenta zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu praktyki wystawione przez jednostkę organizacyjną, w której
student realizował praktykę. Student nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu odbywanych praktyk. Za odbycie praktyk student
otrzymuje 3 punkty ECTS.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów
UJ.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

POL_K1_W01

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu charakter nauk o polityce, ich
genezę i rozwój, a także podstawowe podejścia badawcze, teorie, narzędzia oraz
terminologię obowiązującą w naukach o polityce

P6U_W, P6S_WG

POL_K1_W02

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu główne kierunki i ewolucję myśli
politycznej, a także struktury, sposoby funkcjonowania oraz procesy zmian
poszczególnych instytucji politycznych

P6U_W, P6S_WG

POL_K1_W03

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu społeczno-ekonomiczne
podstawy zjawisk politycznych w perspektywie historycznej i współczesnej, a także
rolę człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcjach z otoczeniem społecznym

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

POL_K1_W04

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu normy polityczne i prawne, a
także zasady ochrony własności intelektualnej

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

POL_K1_W05

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie systemów
medialnych w Europie i na świecie oraz podstawowych mechanizmów komunikowania P6U_W, P6S_WG
politycznego

POL_K1_W06

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady organizacji instytucji
społeczno-politycznych oraz formy przedsiębiorczości w obszarze ich funkcjonowania

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

POL_K1_W07

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie wspólnot
lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego oraz administracji publicznej

P6U_W, P6S_WG

Kod

Treść

PRK

POL_K1_U01

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-polityczne, prawne i
ekonomiczne oraz wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania
oraz wyjaśniania mechanizmów zachowań człowieka i grup społecznych w życiu
publicznym

P6S_UW

POL_K1_U02

Absolwent potraﬁ opisywać rolę państwa, jego instytucji i polityki w życiu
społeczeństwa, a także wyjaśniać rolę i kompetencje organizacji społecznopolitycznych

P6S_UW, P6S_UK

POL_K1_U03

Absolwent potraﬁ posługiwać się podstawową terminologią nauk o polityce,
wykorzystać metody i techniki badawcze do opisu i analizy zjawisk politycznych oraz
związków między zjawiskami demograﬁcznymi, a procesami politycznymi i
gospodarczymi

P6S_UW

POL_K1_U04

Absolwent potraﬁ posługiwać się systemami normatywnymi oraz interpretować
podstawowe reguły i normy prawne odnoszące się do państwa oraz instytucji
społeczno-politycznych i gospodarczych, a także wykorzystywać zdobytą wiedzę do
rozstrzygania problemów związanych z pracą zawodową

P6S_UW,
P6S_UK, P6S_UO

POL_K1_U05

Absolwent potraﬁ umiejętnie analizować i porównywać społeczne mechanizmy i
zjawiska polityczne w szerokim kontekście społeczno-kulturowym oraz tłumaczyć
mechanizmy ciągłości i zmiany w działaniu politycznym w perspektywie historycznej i
współczesnej

P6S_UW

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

POL_K1_U06

Absolwent potraﬁ przygotowywać wystąpienia ustne i prace pisemne z
wykorzystaniem właściwej metodologii, umiejętnie analizować treści dyskursu
publicznego, a także samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie

P6S_UW, P6S_UK

POL_K1_U07

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym, uwzględniając terminologię nauk o
polityce, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UK, P6S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

POL_K1_K01

Absolwent jest gotów do partycypacji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego,
aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, udziału w pracach i kierowaniu
zespołami realizującymi cele społeczne, polityczne i obywatelskie a także
monitorowania i stosowania procedur ewaluacyjnych w sferze publicznej

P6U_K, P6S_KO

POL_K1_K02

Absolwent jest gotów do uznawania różnych punktów widzenia determinowanych
odmiennymi uwarunkowaniami społecznymi, politycznymi i kulturowymi

P6U_K, P6S_KO,
P6S_KR

POL_K1_K03

Absolwent jest gotów do profesjonalnego oraz etycznego działania w pracy
zawodowej oraz aktywności publicznej, a także rozstrzygania dylematów związanych
z wykonywaniem pracy w organizacjach i instytucjach publicznych

P6U_K, P6S_KO

POL_K1_K04

Absolwent jest gotów do dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i
poszerzania umiejętności społecznych

P6S_KK

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych,
po jednym w każdym semestrze.
Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty
fakultatywne w ramach specjalności (po dwa w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w
semestrze).
Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty
fakultatywne w ramach specjalności (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym
w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym. W semestrze szóstym student wybiera 2 przedmioty z
realizowanej przez siebie ścieżki specjalizacyjnej lub 1 przedmiot z realizowanej przez siebie ścieżki
specjalizacyjnej oraz 1 przedmiot z drugiej ścieżki specjalizacyjnej. Suma punktów ECTS obu wybranych
przedmiotów nie może być niższa niż 7 pkt ECTS.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Filozoﬁa

30

3,0

egzamin

O

Ochrona własności intelektualnej

15

2,0

zaliczenie

O

Historia ładu międzynarodowego XX wieku

45

5,0

egzamin

O

Podstawy prawa konstytucyjnego

45

5,0

egzamin

O

Systemy polityczne

60

6,0

egzamin

O

Nauka o polityce

30

3,0

egzamin

O

Wprowadzenie do metodologii

15

2,0

zaliczenie

O

Język obcy

30

2,0

zaliczenie

O

WF

30

-

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Szkolenie uniwersyteckie

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych

O

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z
puli fakultetów kierunkowych, po jednym w każdym semestrze.
Polityka państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych w
Polsce po 1989 roku

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polska scena polityczna

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Racja stanu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Socjologia

30

3,0

egzamin

O

Ekonomia

30

3,0

egzamin

O

Wprowadzenie do prawa

30

3,0

zaliczenie

O

Myśl polityczna - historia i współczesność

60

6,0

egzamin

O

Historia polityczna Polski XX wieku

45

5,0

egzamin

O

Media i komunikowanie społeczne

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy

30

2,0

zaliczenie

O

WF

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych kierunkowych

O

Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z
puli fakultetów kierunkowych, po jednym w każdym semestrze.
Realizm polityczny

30

3,0

zaliczenie

F

Internet: obszar i narzędzia partycypacji

30

3,0

zaliczenie

F

Konserwatyzm: myśl i przywództwo

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Partie i systemy partyjne

45

5,0

egzamin

O

Polski system polityczny po 1997 r. - teoria i praktyka

45

5,0

egzamin

O

Polityka gospodarcza

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Historia ustroju Polski w XX wieku

30

3,0

zaliczenie

O

Ruchy społeczno-polityczne współczesnego świata

30

3,0

zaliczenie

O

Język obcy

30

2,0

zaliczenie

O

Semestr 3
Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim

O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
Analiza dyskursu politycznego

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczeństwo i kultura

30

3,0

zaliczenie

F

Cywilizacje świata

30

3,0

zaliczenie

F

Państwa posocjalistyczne w reﬂeksji politologicznej

30

3,0

zaliczenie

F

Polityka historyczna na przykładzie różnych państw - założenia i
realizacja

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Analiza informacji – metody i techniki

30

3,0

zaliczenie

Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekologiczne miast

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne problemy społeczno-polityczne

30

3,0

zaliczenie

F

Praktyczne aspekty wykorzystania i zarządzania funduszami
krajowymi i europejskimi

30

3,0

zaliczenie

F

Ruchy polityczne i społeczne współczesnego świata

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Edukacja polityczna

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

F

Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką
Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych,
po jednym w każdym semestrze.
Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty
fakultatywne w ramach specjalności (po dwa w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w
semestrze).
Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty
fakultatywne w ramach specjalności (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym
w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym. W semestrze szóstym student wybiera 2 przedmioty z
realizowanej przez siebie ścieżki specjalizacyjnej lub 1 przedmiot z realizowanej przez siebie ścieżki
specjalizacyjnej oraz 1 przedmiot z drugiej ścieżki specjalizacyjnej. Suma punktów ECTS obu wybranych
przedmiotów nie może być niższa niż 7 pkt ECTS.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współczesne instytucje polityczne

30

3,0

zaliczenie

F

Instytucje demokracji bezpośredniej

30

3,0

zaliczenie

F

Prognozowanie i symulacje polityczne

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne
Student w ciągu całego I roku ma łącznie zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli fakultetów kierunkowych,
po jednym w każdym semestrze.
Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty
fakultatywne w ramach specjalności (po dwa w semestrze) oraz 2 kursy ogólnoinstytutowe (po jednym w
semestrze).
Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 4 przedmioty
fakultatywne w ramach specjalności (po dwa w semestrze) oraz dwa przedmioty ogólnoinstytutowe (po jednym
w semestrze), w tym minimum jeden w języku obcym. W semestrze szóstym student wybiera 2 przedmioty z
realizowanej przez siebie ścieżki specjalizacyjnej lub 1 przedmiot z realizowanej przez siebie ścieżki
specjalizacyjnej oraz 1 przedmiot z drugiej ścieżki specjalizacyjnej. Suma punktów ECTS obu wybranych
przedmiotów nie może być niższa niż 7 pkt ECTS.
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Krytyka prasowa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Retoryka polityczna

30

3,0

zaliczenie

O

Doradztwo polityczne w praktyce

30

3,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Samorząd terytorialny

45

5,0

egzamin

O

Polska myśl polityczna

45

5,0

egzamin

O

Polityka społeczna

30

3,0

egzamin

O

Kultura języka

30

3,0

zaliczenie

O

Organizacja i zarządzanie

30

3,0

zaliczenie

O

Język obcy

30

2,0

egzamin

O

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim

O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.

Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych
państwach Europy Środkowej i Wschodniej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino polskie jako kino polityczne

30

3,0

zaliczenie

F

Problem żydowski w Polsce w XX w.

30

3,0

zaliczenie

F

Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku. Historia i współczesność

30

3,0

zaliczenie

F

Polityka bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

30

3,0

zaliczenie

F

Nacjonalizm – historia i współczesność

30

3,0

zaliczenie

F

Problemy wielokulturowości

30

3,0

zaliczenie

F

Islam w stosunkach międzynarodowych

30

3,0

zaliczenie

F

Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej

30

3,0

zaliczenie

F

Rywalizacja wielkich mocarstw: aspekty globalne i regionalne

30

3,0

zaliczenie

F

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Design thinking

30

3,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

F

Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką
Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Normy, prawo i polityka

30

3,0

zaliczenie

Wielka Brytania: polityka i ustrój

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zarządzanie publiczne

30

3,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Think tanki w Polsce i na świecie

30

3,0

zaliczenie

F

Tworzenie komunikatów informacyjnych

30

3,0

zaliczenie

F

Prawne i etyczne uwarunkowania doradztwa politycznego

30

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Stosunki międzynarodowe

45

5,0

egzamin

O

Polityka polska po 1989 roku

45

5,0

egzamin

O

Systemy wyborcze

30

3,0

egzamin

O

Prawo międzynarodowe publiczne

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium dyplomowe

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

F

F

Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne
Przedmiot

Semestr 5
Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim

O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
Analiza dyskursu politycznego

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczeństwo i kultura

30

3,0

zaliczenie

F

Cywilizacje świata

30

3,0

zaliczenie

F

Państwa posocjalistyczne w reﬂeksji politologicznej

30

3,0

zaliczenie

F

Polityka historyczna na przykładzie różnych państw - założenia i
realizacja

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Analiza informacji – metody i techniki

30

3,0

zaliczenie

Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekologiczne miast

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne problemy społeczno-polityczne

30

3,0

zaliczenie

Plany studiów

F

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczne aspekty wykorzystania i zarządzania funduszami
krajowymi i europejskimi

30

3,0

zaliczenie

Ruchy polityczne i społeczne współczesnego świata

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Edukacja polityczna

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym

F

O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
Theoretical and Practical Dilemmas of Contemporary Politics

30

4,0

zaliczenie

F

Violence in international relations

30

4,0

zaliczenie

F

Современный мир: вызовы и проблемы

30

4,0

zaliczenie

F

Asia-Paciﬁc in World Politics

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Academic English

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Debaty o współczesności

30

3,0

zaliczenie

F

Planowanie działań politycznych

30

3,0

zaliczenie

F

Polski parlamentaryzm - wymiar praktyczny

30

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Public relations

30

3,0

zaliczenie

Warsztaty tworzenia wypowiedzi publicznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wywieranie wpływu politycznego

30

3,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Administracja publiczna

45

5,0

egzamin

O

Integracja europejska

30

3,0

egzamin

O

Marketing polityczny

30

3,0

zaliczenie

O

Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką
Przedmiot

Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne
Przedmiot

F

F

Semestr 6
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium dyplomowe

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyki studenckie

60

3,0

zaliczenie

Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim

O
O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.

Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych
państwach Europy Środkowej i Wschodniej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino polskie jako kino polityczne

30

3,0

zaliczenie

F

Problem żydowski w Polsce w XX w.

30

3,0

zaliczenie

F

Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku. Historia i współczesność

30

3,0

zaliczenie

F

Polityka bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

30

3,0

zaliczenie

F

Nacjonalizm – historia i współczesność

30

3,0

zaliczenie

F

Problemy wielokulturowości

30

3,0

zaliczenie

F

Islam w stosunkach międzynarodowych

30

3,0

zaliczenie

F

Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej

30

3,0

zaliczenie

F

Rywalizacja wielkich mocarstw: aspekty globalne i regionalne

30

3,0

zaliczenie

F

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Design thinking

30

3,0

zaliczenie

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym

F
O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
Presidents and Governments

30

4,0

zaliczenie

F

Social and political issues in contemporary Britain

30

4,0

zaliczenie

F

Wars in the Middle East

30

4,0

zaliczenie

F

Free Trade Areas in the World

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liberalism, Multiculturalism and Citizenship

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

zaliczenie

Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką
Przedmiot
Transformacje polityczne w Europie

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

3,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polityka informacyjna

30

4,0

zaliczenie

O

Zarządzanie marką i wizerunkiem w polityce

30

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot
Polskie partie polityczne

O

Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne
Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Filozoﬁa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.110.5cac67d9e452a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami ontologii, epistemologii i etyki oraz z głównymi koncepcjami
przedstawicieli najważniejszych kierunków zachodniej ﬁlozoﬁi. Uświadomienie studentom związków między
koncepcjami ﬁlozoﬁcznymi a rozwiązaniami społecznymi i politycznymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna podstawowe pojęcia ontologii,
epistemologii i etyki

POL_K1_W02,
POL_K1_W04

egzamin pisemny
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W2

student zna głównych przedstawicieli i główne kierunki
POL_K1_W01,
zachodniej ﬁlozoﬁi, rozumie związek między
POL_K1_W02,
koncepcjami ﬁlozoﬁcznymi a rozwiązaniami
POL_K1_W04
społecznymi i politycznymi oraz analizuje teksty
ﬁlozoﬁczne o różnym stopniu złożoności

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

formułować argumenty na poparcie określonego
stanowiska

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

egzamin pisemny

U2

ujmować w formie pisemnej (np. konspekt) tezy,
argumenty i wnioski oparte na przeczytanych
tekstach, aktywnie uczestniczy w dyskusji,
nastawiając się na zrozumienie, a nie na ocenę

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

egzamin pisemny

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

debatowania o podstawach różnych stanowisk,
prezentowania ﬁlozoﬁcznych ich podstaw
i dyskutowania różnych perspektyw ontologicznych,
epistemologicznych i etycznych/moralnych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Najważniejsze stanowiska metaﬁzyczne, epistemologiczne i etyczne w dziejach
ﬁlozoﬁi zwanej zachodnią, począwszy od starożytnej Grecji, a skończywszy na
współczesnych nurtach ﬁlozoﬁcznych, ogniskująca się na zagadnieniach, których
dostrzeżenie z możliwie wielu perspektyw znacznie ułatwi prezentację głównych
doktryn politycznych i prawnych od starożytności po przełom XX i XXI stulecia.
Omówione zostaną stanowiska soﬁstów i Arystotelesa w dyskusji z idealizmem
obiektywnym Platona (spór o uniwersalia, teleologizm w dyskusji z
deontologizmem platońskim), cyników, cyrenaików i epikurejczyków (także
rzymskich) w sporze ze stanowiskami chrześcijańskimi (św. Augustyn i św.
Tomasz z Akwinu, a także woluntarystyczna i nominalistyczna propozycja
szkotystów). Trzy stanowiska ﬁlozoﬁi chrześcijańskiej wyznaczać będą tło dla
dyskusji o ﬁlozoﬁi doby Odrodzenia oraz Francisa Bacona i Kartezjusza oraz
wyrastających z ﬁlozoﬁi ostatniego nurtów empirystycznego (Locke, Berkeley,
Hume) i racjonalistycznego (okazjonaliści i Malebranche, Spinoza, Leibniz).
Filozoﬁa oświeceniowa zostanie zaprezentowana w całej jej różnorodności:
myśliciele „oświecenia szkockiego” zestawieni zostaną z twórcami „oświecenia
francuskiego”, a zwłaszcza z Kantem jako przedstawicielem niemieckiej odmiany
ﬁlozoﬁi racjonalistyczno-krytycznej oraz z Heglem jako reprezentantem idealizmu
niemieckiego początków XIX w. Wykład zostanie „spięty klamrą” dzięki dyskusji
nad kluczowymi zagadnieniami klasycznej metaﬁzyki, epistemologii i etyki
podjętej z perspektywy ujęć przedstawionych przez Ludwiga Wittgensteina.

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które
składają się: - treści przekazywane w trakcie wykładów, - wiedza uzyskana
dzięki samodzielnemu studiowaniu zalecanej literatury. Egzamin składa
się z dwóch części (test wyboru i esej problemowy), różnie punktowanych
(za prawidłowe odpowiedzi na pytania testowe 1 pkt, za esej do 5 pkt.).
Czas trwania egzaminu: 45 minut. Egzaminy odbywają się zgodnie z
harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.110.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z istotą własności intelektualnej i jej ochroną (przede wszystkim w obszarze prawa
autorskiego).

C2

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu zgodnego z prawem korzystania z cudzej własności intelektualnej.

C3

Uświadomienie studentom konsekwencji bezprawnego korzystania z cudzej własności intelektualnej (w tym
z problematyką plagiatu).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej.

POL_K1_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zgodnie z prawem korzystać z cudzej własności
intelektualnej.

POL_K1_U04,
POL_K1_U06

zaliczenie pisemne

U2

Chronić swoją własność intelektualną.

POL_K1_U04,
POL_K1_U06

zaliczenie pisemne

POL_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Świadomego i zgodnego z prawem korzystania
z wytworów ludzkiej kreatywności.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

analiza aktów normatywnych

15

analiza orzecznictwa

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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.

Przedmiot prawa autorskiego (utwór, utwór zależny).

W1, U1, U2, K1

2.

Podmiot prawa autorskiego (twórca) oraz problem współtwórczości, a także
utworów połączonych, zbiorowych, pracowniczych i naukowych.

W1, U1, U2, K1

3.

Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Czas ochrony autorskich praw
majątkowych.

W1, U1, U2, K1

4.

Dozwolony użytek chronionych utworów.

W1, U1, U2, K1

5.

Przejście autorskich praw majątkowych (dziedziczenie, umowa o przeniesienie
autorskich praw majątkowych i umowy licencyjne).

W1, U1, U2, K1

6.

Problematyka praw pokrewnych.

W1, U1, U2, K1

7.

Ochrona autorskich praw osobistych i ochrona autorskich praw majątkowych.

W1, U1, U2, K1

8.

Odpowiedzialność karna (ze szczególnym uwzględnieniem plagiatu).

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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Ochrona wizerunku na tle przepisów kodeksu cywilnego i ochrony danych
osobowych.

9.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemne w formie kazusowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Historia ładu międzynarodowego XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.110.604d3844762d3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie i wyegzekwowanie wiedzy z zakresu: postanowień konferencji, traktatów, uzgodnień mających
wpływ na kształtowanie ładu międzynarodowego; ewolucji stosunków międzynarodowych w XX wieku oraz
zwiększenia liczby ich uczestników; znajomości dokonanych w XX wieku zmian terytorialnych, i politycznych;
znajomości organizacji międzynarodowych mających wpływ na kształtowanie międzynarodowego ładu;
znajomości zachodzących procesów umacniających i osłabiających istniejący w XX wieku ład międzynarodowy;
znajomości procesów integrujących i dezintegrujących w różnych regionach świata ze szczególnym
uwzględnieniem Europy; znajomości procesów emancypacji państw zależnych i kolonialnych w Azji i Afryce;
znajomości różnych modeli dekolonizacji.

C2

Kształcenie umiejętności: wykorzystania zdobytej wiedzy do zdeﬁniowania podstawowych pojęć (ład wersalski
i waszyngtoński, zimna wojna, integracja i dezintegracja ładu międzynarodowego, dekolonizacja, kryzys
międzynarodowy, odprężenie, proces pokojowy, proces KBWE); umiejętności odniesienia stosowanych pojęć
i deﬁnicji ich do konkretnych aktów prawnomiędzynarodowych, wydarzeń i procesów; umiejętność
umiejscowienia omawianych zjawisk w czasie i przestrzeni; umiejętność wykazania związków przyczynowoskutkowych; umiejętność wykazania zależności między zjawiskami zachodzącymi w tym samym czasie;
umiejętność odtworzenia i wyjaśnienia zachodzących procesów oraz ich następstw; umiejętność zdeﬁniowania
czynników umacniających i osłabiających ład międzynarodowy; umiejętność porównania porządków istniejących
po pierwszej i po drugiej wojnie światowej, w tym: metod ich budowania i umacniania, skuteczności
w zachowaniu pokoju, stworzenia ram rozwiązywania lokalnych i globalnych konﬂiktów, stworzenia warunków
do rozwoju współpracy międzynarodowej.

C3

Umacnianie zrozumienia wpływu przeszłości historycznej na kształtowanie współczesnych postaw i opinii;
zrozumienia znaczenia pamięci historycznej w analizowaniu i wyjaśnianiu współczesnych zjawisk i procesów;
zrozumienia znaczenia wiedzy o przeszłości w celu unikania rozwiązań sprawdzonych i uznanych za szkodliwe
oraz zapobiegania zagrożeniom. Umacnianie świadomości, że pogłębienie wiedzy pozwala lepiej zrozumieć
uczestników stosunków międzynarodowych, ich postawy i możliwe reakcje.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna najważniejsze wydarzenia, akty
prawnomiędzynarodowe, organizacje kształtujące ład
międzynarodowy w XX wieku; zna wydarzenia
z zakresu stosunków międzynarodowych w stopniu
pozwalających na ich interpretację i wytłumaczenie;
zna najważniejsze wydarzenia, pozwalające dokonać
periodyzacji zjawisk występujących w XX wieku; zna
deﬁnicje i pojęcia, które pozwolą na wyjaśnienie
zjawisk występujących w XX wieku; zna przebieg
procesów tworzenia i destrukcji istniejącego w XX
wieku ładu międzynarodowego; zna charakter zmian
politycznych i terytorialnych zachodzących w XX
wieku; zna wydarzenia pozwalające na odtworzenie
procesów integrujących i dezintegrujących
zachodzących w XX wieku; zna wydarzenia związane
z procesami emancypacji państw zależnych
i kolonialnych w Azji i Afryce.

POL_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student potraﬁ wykorzystać posiadaną wiedzę, by
powiązać znane sobie deﬁnicje i pojęcia
z adekwatnymi wydarzeniami, procesami, zjawiskami;
potraﬁ otworzyć proces historyczny i wyjaśnić
zależności między przyczyną a skutkiem; wskazać
zależności między wieloma równoległymi zjawiskami
i procesami; potraﬁ wskazać i zdeﬁniować czynniki
wzmacniające i osłabiające ład międzynarodowy oraz
wyjaśnić mechanizm ich oddziaływania; potraﬁ
odtworzyć i wyjaśnić zachodzące procesy integracyjne
i dezintegracyjne zachodzące w XX wieku.

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

POL_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów pogłębić swoją wiedzę, mając
świadomość jej znaczenia w rozwiązywaniu
współczesnych zadań i analizowaniu zachodzących
zjawisk; jest gotów do wykorzystania swoich
umiejętności zarówno w pracy indywidualnej, jak
i zespołowej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

wykład

30

analiza źródeł historycznych

3

przygotowanie do ćwiczeń

26

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

25

przygotowanie do egzaminu

50

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Kształtowanie się nowej mapy politycznej Europy w latach 1918-1923
- traktaty brzeskie i ich następstwa;
- powstanie nowych państw;
- klauzule terytorialne traktatów pokojowych z państwami pokonanymi.

W1, U1, K1

Sylabusy

28 / 327

2.

Podstawy ładu wersalskiego i waszyngtońskiego
- nieterytorialne klauzule traktatów z państwami pokonanymi;
- powstanie Ligi Narodów.
- postanowienia konferencji waszyngtońskiej.

W1, U1, K1

3.

Słabości ładu wersalskiego w Europie
-problem niemieckich reparacji;
- zbliżenie niemiecko-radzieckie;
- system europejskich sojuszy;
- próby umocnienia pokoju: konferencja w Locarno; pakt Brianda-Kelloga;
- konferencja rozbrojeniowa.

W1, U1, K1

4.

Kryzys ładu wersalskiego w latach 30. XX wieku
- polityka zagraniczna Niemiec po dojściu Adolfa Hitlera do władzy;
- odbudowa potencjału militarnego Niemiec;
- włączenie Austrii do Rzeszy;
- kryzys czechosłowacki i konferencja w Monachium.

W1, U1, K1

5.

Geneza drugiej wojny światowej
- likwidacja Czecho-Słowacji w 1935 r.
- kryzys polski;
- próba zbudowania wspólnego bloku państw europejskich przeciw Niemcom;
- układ niemiecko-radziecki z 23 sierpnia 1939 r. i wybuch wojny.

W1, U1, K1

6.

Nowa mapa polityczna Europy po drugiej wojnie światowej
- postanowienia konferencji poczdamskiej i konferencji pokojowej w Paryżu;
- traktaty pokojowe z państwami pokonanymi;
- organizacja okupacji Niemiec i Austrii.

W1, U1, K1

7.

Początki zimnej wojny
- rozpad Wielkiej Koalicji;
- doktryna Trumana i plan Marshalla;
- pierwszy kryzys berliński i powstanie dwóch państw niemieckich.

W1, U1, K1

8.

Powstanie Izraela i problem palestyński
- powstanie państwa żydowskiego w Palestynie;
- konﬂikty izraelsko-arabskie;
- problem uchodźców palestyńskich;
- powstanie Autonomii Palestyńskiej.

W1, U1, K1

9.

Wybrane problemy świata arabskiego po drugiej wojnie światowej
- powstanie Ligi Państw Arabskich;
- wzrost znaczenia Egiptu i kryzys sueski;
- rozwój sytuacji w Iraku i pierwsza wojna w Zatoce Perskiej.

W1, U1, K1

10.

Stosunki Wschód-Zachód w okresie zimnej wojny
- wojna koreańska;
- odprężenie po śmierci Józefa Stalina i neutralizacja Austrii;
- drugi kryzys berliński;
- kryzys kubański;
- rywalizacja amerykańsko-radziecka w przestrzeni kosmicznej.

W1, U1, K1

11.

Odprężenie w stosunkach Wschód-Zachód
- problem redukcji zbrojeń strategicznych;
- polityka wschodnia Republiki Federalnej Niemiec;
- Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie;
- powrót do wyścigu zbrojeń w latach 80. XX wieku.

W1, U1, K1

12.

Problemy radzieckiego bloku w latach 1948-1956
- konﬂikt jugosłowiańsko-radziecki;
- kryzys polski i węgierski w 1956 r.

W1, U1, K1

13.

Kryzys radzieckiego bloku w latach 1956-1981
- „emancypacja” Rumunii;
- Praska wiosna;
- kryzys polski w latach 1980-1981 r.
- narastające problemy gospodarcze w ZSRR i państwach bloku.

W1, U1, K1

Sylabusy
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14.

Polityka ZSRR w okresie rządów Michaiła Gorbaczowa
- nowe koncepcje radzieckiej polityki zagranicznej;
- rozkład radzieckiego bloku;
- zjednoczenie Niemiec.

W1, U1, K1

15.

Początki kształtowania się nowego ładu europejskiego
- rozpad ZSRR;
- rozpad Jugosławii;
- powstanie Unii Europejskiej.

W1, U1, K1

16.

I. ćwiczenia. Kształtowanie się nowej mapy politycznej na Bliskim Wschodzie po
pierwszej wojnie światowej
- polityka państw mandatowych;
- kształtowanie się państw arabskich na Bliskim Wschodzie w okresie
międzywojennym;
- problemy brytyjskiej administracji mandatowej na terenie Palestyny.

W1, U1, K1

17.

II. ćwiczenia. Polityka Japonii na Dalekim Wschodzie
- ekspansja terytorialne Japonii;
- wojna japońsko-chińska;
- atak Japonii na Stany Zjednoczone w 1941 r.

W1, U1, K1

18.

III. Ćwiczenia. Przemiany polityczne i terytorialne w okresie drugiej wojny
światowej (ćwiczenia)
- Europa w okresie współpracy niemiecko-radzieckiej w latach 1939-1941;
- powstanie Wielkiej Koalicji i konferencje w Teheranie i Jałcie;
- geneza powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W1, U1, K1

19.

IV Ćwiczenia. Kształtowanie radzieckiego bloku po drugiej wojnie światowej
- komunizacja państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej;
- konsolidacja bloku w latach 1945-1948;
- powstanie i zadania Kominformu.

W1, U1, K1

20.

V. Ćwiczenia. Zmiana układu siła na Dalekim Wschodzie po drugiej wojnie
światowej
- rezygnacja Japonii z ekspansji terytorialnej;
- międzynarodowe następstwa przejęcia władzy w Chinach przez komunistów.

W1, U1, K1

21.

VI Ćwiczenia. Powstanie państw niepodległych w Azji
- likwidacja kolonii europejskich w Azji i powstanie niepodległych państw;
- próby powstrzymania ekspansji komunizmu w Azji.

W1, U1, K1

22.

VII Ćwiczenia. Proces likwidacji kolonii europejskich w Afryce w XX wieku
(ćwiczenia)
- likwidacja kolonii niemieckich;
- likwidacja kolonii włoskich;
- brytyjski i francuski model dekolonizacji Afryki;
- problem likwidacji kolonii innych państw europejskich (Belgii, Hiszpanii,
Portugalii).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę aktywny udział w zajęciach, zaliczenie pisemnego kolokwium

wykład

egzamin pisemny

Sylabusy

pozytywna ocena z ćwiczeń, pozytywna ocena z egzaminu pisemnego
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Podstawy prawa konstytucyjnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.110.5cd559a483aab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa konstytucyjnego występującymi
w państwach współczesnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie: terminologię stosowaną
w prawie konstytucyjnym; źródła prawa
konstytucyjnego; podstawowe zasady ustroju państwa
konstytucyjnego oraz ich genezę; mechanizmy
funkcjonowania instytucji politycznych państwa
konstytucyjnego; system ochrony praw jednostki
w państwie demokratycznym.

POL_K1_W02,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Student jest gotów do: partycypacji w życiu
publicznym z wykorzystaniem wiedzy na temat
uwarunkowań ustrojowych i mechanizmów
POL_K1_K01,
funkcjonowania współczesnego państwa; pogłębiania
POL_K1_K02,
wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego i instytucji
POL_K1_K04
politycznych; przedstawiania własnych poglądów
na temat zasadności wprowadzenia określonych zmian
normatywnych w obszarze ustroju politycznego
państwa.

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ: wytłumaczyć funkcje państwa
i konstytucji; analizować przepisy aktów prawnych
dotyczących ustroju politycznego państwa;
charakteryzować zależności pomiędzy instytucjami
politycznymi tworzącymi system rządów oraz innymi
elementami struktury ustrojowej państwa.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

analiza aktów normatywnych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Realizowane podczas wykładu tematy obejmują następujące zagadnienia: pojęcie
prawa konstytucyjnego i jego źródła, ogólną charakterystykę konstytucji, pojęcie
konstytucji w znaczeniu materialnym i formalnym, okoliczności warunkujące
powstanie konstytucji, cechy formalne konstytucji, rolę konstytucji jako ustawy
zasadniczej w państwie, funkcje konstytucji i nadrzędność konstytucji w systemie
źródeł prawa, prawa człowieka i obywatela, międzynarodowy system ochrony
praw człowieka, najważniejsze zasady ustrojowe, instytucje demokracji
bezpośredniej, instytucje demokracji przedstawicielskiej, systemy rządów,
sądownictwo konstytucyjne, stany nadzwyczajne, terytorialną strukturę państwa.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

egzamin pisemny złożony z pytań otwartych

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Systemy polityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.110.5cd559a4a7fdc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie teoretycznej wiedzy o systemach politycznych i ich elementach strukturalnych, a także
skonfrontowanie tej wiedzy z rzeczywistością ustrojową współczesnych państw.

C2

Poznanie mechanizmów ustrojowych demokratycznych i niedemokratycznych systemów politycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie zasadnicze pojęcia dotyczące
problematyki systemów politycznych

POL_K1_W01,
POL_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

Student zna i rozumie główne podejścia teoretyczne
związane z badaniami nad systemami politycznymi.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie instytucjonalne mechanizmy
funkcjonowania systemów politycznych.

POL_K1_W04,
POL_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W4

Student zna i rozumie wpływ czynników politycznych
i układów partyjnych na sposób działania systemów
politycznych.

POL_K1_W02,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować i rozróżnić typy
systemów politycznych występujących
we współczesnym świecie.

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

U2

Student potraﬁ scharakteryzować uprawnienia
instytucji politycznych będących elementami
systemów politycznych.

POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

U3

Student potraﬁ potraﬁ posługiwać się terminologią
z zakresu systemów politycznych
i konstytucjonalizmu.

POL_K1_U03,
POL_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

U4

Student posiada wiedzę o funkcjonowaniu systemów
politycznych wybranych państw świata.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

K1

Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa
w życiu publicznym jako inicjator bądź członek
przedsięwzięć realizujących różnorodne zadania
w przestrzeni społecznej i politycznej.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
prezentacja

K2

Student jest gotów do podjęcia pracy w administracji
publicznej.

POL_K1_K01,
POL_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

29

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do sprawdzianu

15

Sylabusy
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przygotowanie referatu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

System polityczny - problemy deﬁnicyjne; elementy składowe systemu
politycznego.

W1

2.

Instytucjonalne, funkcjonalne, strukturalne i normatywne ujęcia systemu
politycznego.

W2

3.

Zasady ustrojowe współczesnego państwa demokratycznego: suwerenność
narodu.

W1, W3, U1, U3, K1

4.

Zasady ustrojowe współczesnego państwa demokratycznego: przedstawicielstwo
polityczne.

W1, W3, U1, U3, K1

5.

Zasady ustrojowe współczesnego państwa demokratycznego: podział władzy.

W1, W3, U1, U3, K1

6.

Zasady ustrojowe współczesnego państwa demokratycznego: państwo prawa.

W1, W3, U1, U3, K1

7.

Formy rządów współczesnego państwa demokratycznego: system parlamentarno
gabinetowy (wariant klasyczny, wariant premierowski, wariant kanclerski).

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4

8.

Formy rządów współczesnego państwa demokratycznego: system prezydencki.

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4

9.

Formy rządów współczesnego państwa demokratycznego: system półprezydencki
(semiprezydencjalizm).

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4

10.

Formy rządów współczesnego państwa demokratycznego: system parlamentarnokomitetowy (system rządów zgromadzenia).

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4

11.

Niedemokratyczne systemy polityczne - autorytaryzm i totalitaryzm.

W1, W3, U1, U2, U3, U4

12.

System polityczny a system partyjny i system wyborczy.

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

13.

Systemy polityczne państw anglosaskich - Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka
Brytania.

W3, W4, U1, U2, U4

14.

Systemy polityczne wybranych państw europejskich - Francja, Niemcy, Włochy,
Szwajcaria.

W3, W4, U1, U2, U4

15.

Systemy polityczne wybranych państw autorytarnych - Rosja, Chiny.

W3, W4, U1, U2, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy

37 / 327

Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie
ćwiczeń potwierdzone oceną wpisaną do systemu
USOS.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
prezentacja

Udział w dyskusjach problemowych. Sprawdzian ustny
i pisemny. Przygotowanie projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Nauka o polityce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.110.5cd559a455cd1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem kształcenia jest zdobycie przez studentów I roku studiów politologicznych podstawowej wiedzy
na temat kluczowych problemów, teorii oraz kategorii stosowanych w naukach o polityce i administracji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna genezę naukowej reﬂeksji o polityce oraz
najważniejsze podejścia badawcze.

POL_K1_W01

egzamin pisemny
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W2

Wskazuje różnicę między nauką a innymi formami
wiedzy ludzkiej.

POL_K1_W01

egzamin pisemny

W3

Wskazuje różnicę między zjawiskami politycznymi,
a innymi zjawiskami społecznymi

POL_K1_W01

egzamin pisemny

W4

Zna podstawowe pojęcia reﬂeksji politologicznej

POL_K1_W01

egzamin pisemny

W5

Zna relacje między najważniejszymi instytucjami
politycznymi

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin pisemny

W6

Zna podstawowe socjologiczne, psychologiczne,
ekonomiczne i historyczne uwarunkowania zjawisk
politycznych

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin pisemny

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posługuje się przedmiotowym językiem politologii
w podstawowym zakresie, w prostych analizach
zjawisk politycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Ma świadomość konieczności etycznego postępowania
w pracy.

POL_K1_K03

egzamin pisemny

K2

Ma świadomość konieczności dalszego kształcenia
w zakresie nauk o polityce i administracji.

POL_K1_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Podczas wykładów poruszane są następujące treści: polityka, polityczność,
podmioty polityki, politologia jako nauka, politologia w systemie dyscyplin
naukowych, teorie i podejścia badawcze w politologii, przegląd podstawowych
kategorii myślenia politologicznego, decyzje polityczne, teorie władzy politycznej,
systemy polityczne, państwo, państwo narodowe, naród, nacjonalizm, ideologie
polityczne, kultura polityczna, zaufanie społeczne, ruchy społeczne, grupy
interesu, komunikacja polityczna, socjalizacja polityczna, partycypacja polityczna,
postawy polityczne i psychologiczne uwarunkowania preferencji politycznych,
zachowania wyborcze, stosunki międzynarodowe i organizacje międzynarodowe.

1.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych kursu, na które składają
się treści przekazywane podczas wykładów oraz wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.
Egzamin składa się z trzech części równych, co do punktacji (test
jednokrotnego wyboru, test uzupełnień, esej). Egzamin może zostać
przeprowadzony w formie zdalnej i składa się wówczas z dwóch części
równych, co do punktacji (test jednokrotnego wyboru, open book exam).
Czas trwania egzaminu: 2 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z
harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Wprowadzenie do metodologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.110.604d3897a2253.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przestawienie podstawowych wzorców i modeli naukowości

C2

zapoznanie studentów z elementami procesu badawczego

C3

przygotowanie studentów do samodzielnego formułowania problemów i pytań badawczych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

różnice pomiędzy wiedzą naukową a innymi formami
wiedzy

POL_K1_W01

projekt

W2

podstawowe elementy procesu badawczego

POL_K1_W01

projekt

W3

podstawowe pojęcia takie jak operacjonalizacja,
zmienne oraz hipotezy badawcze

POL_K1_W01

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przyporządkować wartości zmiennym, identyﬁkować
relacje przyczynowo-skutkowe pomiędzy zmiennymi,
formułować hipotezy badawcze

POL_K1_U03

projekt

U2

formułować problemy i pytania badawcze

POL_K1_U03

projekt

POL_K1_K04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego zidentyﬁkowania interesujących go
obszarów badawczych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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.

Cechy wiedzy naukowej. Charakterystyka głównych paradygmatów

W1, U2, K1

2.

Proces badawczy i pytania badawcze. Strategie badawcze.

W2, W3, U2, K1

3.

Przyczynowość w naukach społecznych. Pojęcie zmiennych. Hipotezy badawcze

W3, U1

4.

Wybór metod i technik badawczych. Przygotowania projektu badawczego

W2, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie zajęć na podstawie przygotowania indywidualnego projektu
badawczego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Szkolenie uniwersyteckie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.110.5cb0a0ede9c2e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 4

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zasadniczym celem kształcenia jest przedstawienie studentom informacji na temat podstawowych zasad
i regulacji prawnych związanych ze studiowaniem w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna strukturę uczelni

POL_K1_W06,
POL_K1_W07

zaliczenie
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W2

student zna zasady zachowania w relacjach z różnymi
przedstawicielami społeczności akademickiej
i w typowych sytuacjach uczelnianych

POL_K1_W06,
POL_K1_W07

zaliczenie

W3

student zna zasady obowiązujące w komunikacji
bezpośredniej i pośredniej (telefon, e-mail)
z dydaktykami i innymi pracownikami uczelni

POL_K1_W06,
POL_K1_W07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać jednostki uniwersyteckie lub osoby
odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w sprawach
studenckich

POL_K1_U04

zaliczenie

U2

poprawnie sformułować wiadomości mailowe
i tradycyjne pisma adresowane do wykładowców
i pracowników administracji

POL_K1_U06

zaliczenie

POL_K1_K03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student zna zasady autoprezentacji, doboru stroju
w zależności od typu sytuacji uczelnianych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
4

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
4

ECTS
0.1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Struktura Uniwersytetu i Wydziału, Samorząd Studentów UJ, podstawowe
dokumenty. Precedencja i tytulatura w życiu akademickim: powitania/pożegnania,
przedstawianie, wizytówki i reprezentacja instytucji. Korespondencja: zasady i
formy przygotowania pism i listów ze szczególnym uwzględnieniem netykiety w
komunikacji elektronicznej. Akademicki dress code. Typy strojów i zasady ich
doboru. Zachowania w typowych sytuacjach życia akademickiego. Przepisy
regulaminu studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kodeks etyczny
studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Polityka państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
po 1989 roku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.110.5cd559c482c1d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cele poznawcze i kształcące: przedmiot ma pokazać ewolucję polityki państwa wobec mniejszości narodowych
i etnicznych w Polsce na przestrzeni od XX do XXI wieku. Pokazać w jaki sposób polskie ustwodawstwo
uregulowało pozycje mniejszości narodowych i etnicznych, oraz czy przepisy są rzeczywiście egzekwowane. Cel
ideowo-wychowawczy: kształtowanie postaw tolerancji oraz szacunku dla narodowości i grup etnicznych
od wieków zamieszkujących na ziemiach polskich i współtworzących polską historię.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Posiada gruntowną wiedzę z perspektywy historycznej
na temat mechanizmów wpływających na ewolucje
polityki państwa polskiego wobec mniejszości
narodowych i etnicznych na przestrzeni od XX do XXI
wieku.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2

Zna akty prawne polskie i międzynarodowe regulujące
status mniejszości narodowych, etnicznych oraz
społeczności języka regionalnego w Polsce oraz
instytucje stojące na straży przestrzegania praw
mniejszości.

POL_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3

Posiada poszerzoną wiedzę na temat mniejszości
(także i tych postulowanych) i ich problemów zarówno
w skali całego kraju, jak i regionu .

POL_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W4

Ma ugruntowaną świadomość istnienia mniejszości
narodowych, etnicznych i społeczności języka
regionalnego w swoim najbliższym środowisku.

POL_K1_W03

zaliczenie na ocenę

U1

Dokonać interpretacji aktów prawnym pod kątem
realności realizowania w praktyce praw jakie
gwarantują mniejszościom narodowym i etnicznym
w Polsce.

POL_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

Dokonać podziału kompetencji i zadań jakie wobec
mniejszości narodowych i etnicznych mają władze
rządowe i samorządowe.

POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie na ocenę

K1

Student dostrzega wartości wypływające
z różnorodności etnicznej i narodowej oraz docenia
znaczenie pokojowego współżycia pomiędzy różnymi
grupami społecznymi.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

Student posiada kompetencje społeczne pozwalające
mu na podjęcie pracy w środowisku różnorodnym
etnicznie.

POL_K1_K01,
POL_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

5

analiza badań i sprawozdań

5

przeprowadzenie badań literaturowych

5

analiza problemu

10

przygotowanie do zajęć

10

Sylabusy
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przygotowanie referatu

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot ma pokazać ewolucję polityki państwa wobec mniejszości narodowych i
etnicznych w Polsce od końca XX wieku. W kontekście dziejowym przedstawione
zostaną główne zmiany polityki państwa wobec mniejszości narodowych i
etnicznych, a zwłaszcza jej podstaw prawnych – statusu prawnego
gwarantowanego mniejszościom narodowym, charakteru i zakresu
przyznawanych im uprawnień, oraz głównych regulacji porządkujących. Głównym
obszarem zainteresowania są zmiany jakie miały miejsce po 1989 r. w sytuacji
mniejszości narodowych i etnicznych. – ze szczególnym omówieniem ustawy z 6
stycznia 2005 r. Krytyce poddany zostanie spis powszechny – istotny dla
mniejszości, bo decydujący o możliwości skorzystania z zagwarantowanych im
ustawowo praw, ale nie odzwierciedlający w ogóle rzeczywistości. Omówione
zostaną działania podejmowane na rzecz mniejszości przez uprawnione do tego
instytucje państwowe powołane po 1989 r., m.in.: Komisje Mniejszości
Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, Komisje Wspólną Rządu i Mniejszości
Narodowych i Etnicznych, Departament Kultury Mniejszości Narodowych
Ministerstwa Kultury, Ministerstwo Edukacji Narodowej (i Sportu), Departament
Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etncznych MSWiA, Rzecznika
Praw Obywatelskich, Pełnomocnika Wojewody ds. mniejszości narodowych i
etnicznych). Podjęty zostanie problem statusu Ślązaków i Kaszubów (tzw.
mniejszości postulowanych) w ramach funkcjonowania w państwie polskim.
Przeanalizowana zostanie partycypacja polityczna mniejszości narodowych i
etnicznych w Polsce. Omówione zostaną również mniejszości narodowe w
wymiarze lokalnym. Przedmiot ma charakter interdyscyplinarny (tematyka
omawiana będzie z punktu widzenia politologicznego, socjologicznego, prawnego i
historycznego).

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie obejmujące całość treści merytorycznych na podstawie: a)
obecności na zajęciach – można mieć tylko dwie nieobecności, każda inna
zaliczana jest na dyżurach b) aktywności na przynajmniej 50 % zajęć w
zaliczenie na ocenę postaci brania udziału w dyskusjach i argumentowania swojego
stanowiska, przygotowania prelekcji, prezentacji – wszystko punktowane
każdorazowo c) znajomości literatury wymaganej do konwersatorium
Ocena końcowa stanowi średnią z pracy semestralnej studenta

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Polska scena polityczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.110.5cd559a508107.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest wyrobienia u studentów umiejętności analizy politologicznej bieżących wydarzeń
społeczno-politycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w zaawansowanym stopniu charakter nauk o polityce.
Student zna i rozumie sposoby funkcjonowania oraz
procesy zmian poszczególnych instytucji politycznych.
Student zna i rozumie funkcjonowanie społeczeństwa
obywatelskiego.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W07

zaliczenie na ocenę

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę

POL_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
społeczno-polityczne. Student potraﬁ opisywać rolę
państwa, jego instytucji oraz polityki. Student potraﬁ
przygotowywać wystąpienia ustne i pisemne,
argumentować na rzecz swojego stanowiska.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do uznawania różnych punktów
widzenia.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

Przygotowanie prac pisemnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treść zajęć zależy od aktualnej sytuacji na polskiej scenie politycznej. Student co
tydzień dokonuje wyboru jednego wydarzenia, analizuje je pisemnie, następnie na
zajęciach prezentuje swoją pracę. Przedstawiona analiza jest punktem wyjścia do
dyskusji.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Pisanie cotygodniowych prac, aktywność, obecność na zajęciach.

54 / 327

Racja stanu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.110.5cd5596ae67d6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie się z tradycją pojęcia racji stanu, zdeﬁniowanie racji stanu, interesu narodowego,
dobra wspólnego we współczesnym świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna genezę i znaczenie pojęcia racji stanu,
a także takich pojęć jak interes narodowy, interes
państwa, dobro wspólne.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zastosować pojęcie racji stanu
do analizy politycznej, a także do opisu stosunków
międzynarodowych. Zna ograniczenia związane
z kontekstem i konkretnym deﬁniowaniem.

POL_K1_U02,
POL_K1_U03

zaliczenie na ocenę

POL_K1_K02,
POL_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do stosowania pojęcia racji stanu,
dobra wspólnego, interesu narodowego w życiu
publicznym, w debatach dotyczących relacji polityki
i etyki. Ponadto, rozumie na czym polega
republikańskie rozumienie wspólnoty politycznej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie referatu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Etymologia i znaczenie pojęć: państwo narodowe, racja stanu, suwerenność
2. Geneza racji stanu
3. Dwie tradycje myślenia o państwie: Machiavelli, Bodin, Hobbes,
4. Dwie tradycje myślenia o państwie: Arystoteles, Św. Tomasz, I. Kant

W1, U1, K1

2.

5. Państwo narodowe, absolutyzm, republika, demokracja,
6. Suwerenność, niepodległość, dobro wspólne, wspólnota polityczna
7. Racja stanu jako racja istnienia suwerennego państwa
8. Racja stanu jako konieczność użycia środków specjalnych
9. Racja stanu jako działanie według zasad realistycznych
10. Racja stanu jako zapewnieni bezpieczeństwa państwa i obywateli
11. Racja stanu jako poszukiwanie obiektywnych zasad, wyznaczników polityki
zagranicznej

W1, U1, K1

Sylabusy
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12. Racja stanu jako uzasadnienie niemoralnych działań władzy lub ludu
13. Racja stanu jako napięcie pomiędzy etyką a polityką
14. Specyﬁka polskiej tradycji myślenia o państwie, racji stanu i suwerenności
15. Państwo w przyszłości, procesy integracyjne, racja stanu a Unia Europejska,
NATO i inne organizacje międzynarodowe

3.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność, prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Socjologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.120.5cb0a0ed7e076.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs jest wprowadzeniem do socjologicznego myślenia o życiu społecznym ludzi i prezentacją podstawowej
aparatury pojęciowej socjologii. Prowadzony jest na dwu wybranych poziomach: ogólnych kategorii,
przedstawienia podstawowych pojęć i zasad socjologii oraz aplikacji tych kategorii i zasad do analizy
współczesnych zjawisk społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna genezę naukowej reﬂeksji o społeczeństwie oraz
najważniejsze podejścia badawcze, metody
socjologiczne oraz szkoły socjologiczne

POL_K1_W03

egzamin pisemny / ustny

W2

Zna różnicę między wiedzą naukową o społeczeństwie
a innymi formami wiedzy przedsocjologicznej

POL_K1_W01

egzamin pisemny / ustny

W3

Zna podstawowe sposoby analizy aktywności jednostki
w społeczeństwie oraz podstawowe koncepcje
POL_K1_W03
i sposoby analizy struktury społecznej oraz kwestii
nierówności społecznych.

egzamin pisemny / ustny

W4

Zna różnice między: zbiorowością społeczną,
instytucją społeczną a organizacją społeczną, oraz
struktury społecznej

POL_K1_W03

egzamin pisemny / ustny

W5

Zna podstawową terminologię socjologiczną, język
dyscypliny

POL_K1_W03

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Rozumie znaczenie niektórych form działań
społecznych jednostki w społeczeństwie

POL_K1_U01

egzamin pisemny / ustny

U2

Potraﬁ analizowac współczesne zmiany społeczne

POL_K1_U01

egzamin pisemny / ustny

U3

Potraﬁ interpretowac współczesną rolę i miejsce
jednostki w społeczeństwie

POL_K1_U01

egzamin pisemny / ustny

POL_K1_K01,
POL_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Posługuje się przedmiotowym językiem socjologii
w podstawowym zakresie, w prostych analizach
zjawisk społecznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do sprawdzianu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Problematyka wykładów:
Wykład jest wprowadzeniem do socjologii. Obejmuje on próbę odpowiedzi na
pytanie: czym jest socjologia? Przedstawia następujące zagadnienia: typowe
deﬁnicje socjologii, wyjaśnia etymologicznie nazwę, odpowiada na pytanie, jedna
socjologia, czy wiele socjologii? Ponadto analizuje możliwe zachowania społeczne
jednostki: zachowanie, działanie, czynność społeczną, działanie społeczne,
interakcję, stosunek społeczny. Przedstawia analizę zachowań zbiorowych.
Porusza również zagadnienia roli społecznej, pozycji społecznej oraz socjalizacji.
Ponadto przedstawiono zagadnienia dotyczące: zbiorowości społecznych (kręgi
społeczne, środowisko społeczne, wspólnota, grupa społeczna), struktury
społecznej (tradycyjne i nowoczesne podejście) i stratyﬁkacji społecznej. Porusza
zagdanienia powiązane z podziałami społecznymi, zmianą społeczną.

1.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych na które składają
się: - treści przekazywane podczas wykładów, - wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania podręczników
egzamin pisemny / ustny
obowiązkowych. Egzamin składa się z pytań otwartych Czas trwania
egzaminu: 60 minut. Egzaminy odbywają się zgodnie z
harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Ekonomia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.120.5cb5946566976.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przedstawienie podstaw funkcjonowania współczesnego sytemu gospodarczego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Posiada wiedzę z zakresu organizacji instytucji
gospodarczych oraz form przedsiębiorczości
w obszarze ich funkcjonowania

POL_K1_W03,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
projekt
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POL_K1_W03,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
projekt

U1

Potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania
problemów związanych z pracą w różnych instytucjach
publicznych, organizacjach i przedsiębiorstwach

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

egzamin pisemny,
projekt

U2

Potraﬁ wykorzystywać podstawową wiedzę
teoretyczną do analizowania oraz wyjaśniania
mechanizmów zachowań ekonomicznych człowieka
i grup społecznych w życiu publicznym

POL_K1_U02,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

egzamin pisemny,
projekt

projekt

projekt

W2

Posiada wiedzę na temat ekonomicznych podstaw
zjawisk politycznych

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student widzi wartość i sens współpracy.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

K2

Ma świadomość potrzeby partycypacji w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Blok 1. Wprowadzenie do ekonomii
1. Podstawowe kategorie i zasady ekonomii
1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2
2. Współczesne systemy gospodarcze
3. Problemy współczesnej gospodarki

Sylabusy
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Blok 2. Mikroekonomia
1. Teoria rynku
2. Konsument w gospodarce
2.

W1, W2, U1, U2, K1, K2
3. Współczesne przedsiębiorstwo
4. Struktury rynku
5. Mikroekonomia i państwo
Blok 3. Makroekonomia
1. Długookresowy wzrost i rozwój gospodarczy
2. Pieniądz w gospodarce

3.

W1, W2, U1, U2, K1, K2
3. Dochody i wydatki w gospodarce
4. Problem bezrobocia i inﬂacji
5. Wahania koniunkturalne i polityka gospodarcza państwa

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, grywalizacja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Część zajęć prowadzona jest w formule zdalnego nauczania.
Student powinien uzyskać min. 60 % punktów, by przedmiot.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wprowadzenie do prawa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.120.5cd425c53441e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o prawie jako narzędziu regulacji życia społeczno-politycznego.

C2

Uświadomienie studentom znaczenia konstytucji w systemie państwa demokratycznego.

C3

Uwrażliwienie na zagadnienie praworządności.

C4

Wskazanie logiki i zasad głównych gałęzi prawa.

C5

Zapoznanie z problematyką i metodami wykładni prawa.

C6

Zarysowanie systemu sądownictwa w Polsce i roli sądów w procesie wykładni prawa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Podstawowe funkcje i rolę prawa w państwie
demokratycznym.

POL_K1_W04,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W2

System sądownictwa, a także standardy i rolę sądów
w państwie demokratycznym.

POL_K1_W06,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W3

Standardy tworzenia prawa.

POL_K1_W04,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W4

Podstawowe metody wykładni prawa.

POL_K1_W04,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W5

Podstawowe gałęzie prawa i ich specyﬁkę.

POL_K1_W04,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W6

Podstawowe teorie prawa.

POL_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

POL_K1_K01,
POL_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Krytycznie analizować zjawiska prawne i społecznopolityczne, oceniać ramy prawne i działalność
podstawowych instytucji w państwie oraz
interpretować podstawowe reguły i normy prawne
odnoszące się do państwa oraz instytucji społecznopolitycznych w demokratycznym państwie prawnym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do świadomego i aktywnego
udziału w życiu publicznym, z poszanowaniem
podstawowych zasad prawa i etyki
charakterystycznych i kluczowych dla systemu
konstytucyjnego, z zasadami demokratycznego
państwa prawnego i praworządności na czele.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

analiza aktów normatywnych

10

analiza orzecznictwa

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Demokratyczne państwo prawa.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

2.

Tworzenie prawa. Model stanowienia prawa.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

3.

System prawa. Gałęzie prawa i ich specyﬁka (prawo cywilne, karne,
administracyjne).

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

4.

Wykładnia prawa. Rola sądów w procesie wykładni (ze szczególnym
uwzględnieniem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego).

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

5.

Stosowanie prawa (sądowe i administracyjne).

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

6.

Podstawowe teorie prawa. Kryzys prawa: przypadek III Rzeszy i Norymbergii.

W6

7.

Prawa i wolności oraz standardy ich ograniczania w demokratycznym państwie
prawa.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

8.

Prawo: aktualne wyzwania.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, K1

9.

Europejskie tradycje prawne.

W6

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemne lub ustne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Myśl polityczna - historia i współczesność
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.120.604d467eddf77.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z głównymi nurtami myśli politycznej od czasów antycznych aż
po współczesność oraz wskazanie jak na tej tak rozległej czasoprzestrzeni kształtowały się, ewoluowały oraz
konfrontowały z aktualną rzeczywistością, poglądy wybitnych myślicieli na państwo i prawo oraz ich poszukiwania
najlepszego modelu dobrego społeczeństwa. Celem przedmiotu jest próba uświadomienia studentom jak wielką
aktualność zachowały te koncepcje, jaki mają wpływ na współczesne postrzeganie świata i jak warto zrozumieć
związek tych idei z aktualną reﬂeksją nad państwem, prawem i polityką.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna i rozumie główne nurty myśli politycznej
od czasów antycznych, aż po współczesność

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W2

Student zna i rozumie koncepcje czołowych
przedstawicieli myśli politycznej oraz ruchów
społecznych i politycznych w długiej perspektywie
porównawczej, począwszy od czasów antycznych aż
po wiek XXI

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Student jest gotów do wskazywania na wartość
najważniejszych dokonań człowieka w zakresie myśli
politycznej oraz ma świadomość ich powiązania
ze współczesnymi rozważaniami m.in. nad kondycją
państwa, liberalną demokracją. Jest szczególnie
POL_K1_K02,
wrażliwy na różnorodność poglądów i interpretacji. Jest POL_K1_K04
gotów do podjęcia dyskusji na tematy związane z tymi
zagadnieniami w oparciu o zasady naukowej prawdy,
obiektywizmu oraz szacunku dla odmiennych
stanowisk.

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować fundamentalne idee
charakteryzujące główne nurty myśli politycznej
w rozległej perspektywie porównawczej, rozumie
i potraﬁ wskazywać na najbardziej istotne elementy
ewolucji tych koncepcji oraz na ich powiązania
ze współczesną reﬂeksją na temat m.in. polityki,
demokracji, wolności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

45

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Starożytność: koncepcja państwa idealnego Platona. Krytyka demokracji.
Arystoteles idea ustroju mieszanego. Główne szkoły hellenistyczne: stoicyzm,
cynizm, epikureizm, starożytny Rzym, dziedzictwo prawa rzymskiego

W1, W2, U1, K1

2.

Średniowiecze: awerroizm, teoria prawa św. Tomasza z Akwinu, prekursorzy
Odrodzenia: Dante Alighieri, Marsyliusz z Padwy i jego koncepcja suwerenności
ludu, Wiliam Ockham

W1, W2, U1, K1

3.

Odrodzenie: ogólna charakterystyka epoki, jej główne nurty ideowe i nowe
wartości. Polityczny realizm Nicolo Machiavellego, doktryna suwerenności władzy
państwowej Jean Bodin, renesansowa utopia na przykładzie Thomasa More, polska W1, W2, U1, K1
myśl polityczna: Andrzej Frycz Modrzewski - aktualność rozważań o państwie,
prawie i edukacji.

4.

Wiek XVII: racjonalistyczna szkoła prawa natury Hugona Grocjusza, demokracja w
ujęciu Borucha Spinozy, teorie umowy społecznej, klasycy kontraktualizmu: John
Locke, Thomas Hobbes, Samuel Pufendorf, narodziny i idee przewodnie
politycznego liberalizmu. Oświecenie: Karol Monteskiusz, liberalizm oświecony i
gospodarczy, J. J. Rousseau, doktryny i nurty polityczne Wielkiej Rewolucji
Francuskiej, amerykańska myśl polityczna: od Mayﬂower Compact do Deklaracji
Niepodległości.

W1, W2, U1, K1

5.

Niemiecka szkoła historyczna versus pozytywizm prawniczy: F. K. von Savigny, G.
Jellinek, J. Austin, R. Ihering, papieski ultramontanizm, podstawy ideowe doktryny
konserwatyzmu: E. Burke, liberalizm demokratyczny i narodziny liberalizmu
społecznego: J. S. Mill, J. Bentham. Jak zachować wolność w warunkach
demokracji: A. de Tocqueville i jego "tyrania większości".

W2, U1, K1

6.

wizje ustroju "sprawiedliwości społecznej": socjalizm utopijny: C. H. de SaintSimon, Ch. Fourier, R. Owen, rewizjonizm: E. Bernstein, doktryna społeczna
kościoła: od Grzegorza XVI do Jana XXIII.

W1, W2, U1, K1

7.

Odmiany i podstawy ideowe współczesnego liberalizmu; liberalizm
konserwatywny, liberalizm społeczny, neoliberalizm, libertarianizm;
przedstawiciele

W1, W2, U1, K1

8.

Współczesne oblicza konserwatyzmu: tradycjonalizm, nurt romantyczny, socjalny,
noekonserwatyzm); idea państwa i prawa w koncepcjach M. Thatcher i M.
Oakeshotta; nurty podkreślające wartość wspólnoty – współczesny komunitaryzm;

W1, W2, U1, K1

9.

Źródła ideowe, kierunki i przedstawiciele myśli lewicowej; socjalizm, komunizm,
współczesna socjaldemokracja, „Nowa Lewica”: doktryna kontrkultury, H. Marcuse
i jego "człowiek jednowymiarowy"

W1, W2, U1, K1

10.

Idea „bonum commune”, solidaryzmu, subsydiaryzmu i korporacjonizmu na
gruncie katolickiej nauki społecznej

W1, W2, U1, K1

11.

Totalitaryzmy XX wieku – geneza, istota, komparatystyka; Interpretacje i krytyka
totalitaryzmów (H. Arendt, B. Croce, K.R. Popper).
Anarchizm – założenia i nurty: anarchoindywidualizm, anarchokolektywizm,
anarchokomunizm, anarchosyndykalizm,

W2, U1, K1

12.

Nowe kierunki: feminizm, ekologizm, postmodernizm
Koncepcja integracji, demokracji, Zachodu we współczesnej myśli politycznej

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, esej, prezentacja

przygotowanie oraz zaprezentowanie eseju, zaliczenie
na podstawie testu

wykład

egzamin pisemny

pozytywne zaliczenie testu wielokrotnego wyboru z
pytaniem otwartym

Sylabusy
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Historia polityczna Polski XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.120.5cd559a5f11a4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kształtowanie postaw patriotycznych u młodzieży.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna sekwencję zdarzeń dotyczących polskiej polityki
od końca XIX w. do ostatniej dekady XX w.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W05,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

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

W2

Analizuje wielowątkowe przyczyny i konsekwencje
wydarzeń politycznych oraz dokonuje ich gradacji pod
kątem wpływu na rzeczywistość polityczną, społeczną
i ekonomiczną.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

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

W3

Swobodnie posługuje się zbiorem terminów z zakresu
POL_K1_W01,
nauk politycznych (doktryny i myśl polityczna, teoria
partii politycznych, systemy sprawowania władzy) oraz POL_K1_W02,
społecznych (geopolityka) przy interpretacji wydarzeń POL_K1_W03
politycznych.

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Identyﬁkuje postawy polityczne – ich uwarunkowania
oraz reminiscencje odnośnie wpływu na system
polityczny, społeczny i ekonomiczny.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

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

U2

Analizuje obecną rzeczywistość polityczną pod kątem
kontynuacji/dyskontynuacji zachowań i postaw
politycznych charakterystycznych dla polskiej
rzeczywistości XX w.

POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U06,
POL_K1_U07

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

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent interpretuje wydarzenia i postawy
w oparciu o kontekst wewnętrzny (państwo narodowe,
region, miasto) oraz zewnętrzny (sprawy zagraniczne,
organizacje i współpraca międzynarodowa).

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie referatu

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Sylabusy
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analiza źródeł historycznych

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Część wykładowa obejmuje historię Polski począwszy od 1939 r., a kończąc na
zakończeniu dziejów PRL (przemian ustrojowych) w latach 1989-1990. W
pierwszym rzędzie obejmuje to okres II wojny światowej, w tym: politykę władz
polskich podczas II wojny światowej, politykę okupantów wobec Polski, politykę
Wielkiej Koalicji wobec Polski na arenie międzynarodowej w latach 1939–1945,
działalność formacji regularnych i podziemia zbrojnego w latach 1939–1945.

W1, W2, U1, K1

2.

Część wykładowa obejmuje też następujące treści: Powstanie i kształtowanie się
władzy komunistycznej na ziemiach polskich, ewolucję polityczną PRL w latach
1947 – 1989 r., w tym m.in.::kryzysy społeczno – polityczne: 1956, 1968, 1970,
1976, 1980/81, 1989; sytuacja gospodarcza; kształtowanie się opozycji
demokratycznej. Zmiana systemu władzy w Polsce. Treści poruszane podczas
wykładów będą prezentowane ze szczególnym naciskiem na długofalowe
konsekwencje dla procesów i zjawisk politycznych.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

Część ćwiczeniowa obejmuje następujące zagadnienia: sytuacja na ziemiach
polskich na przełomie XIX i XX w., w tym polityka mocarstw zaborczych oraz
kształtowanie się masowych ruchów politycznych, sytuacja w latach I wojny
światowej: kontekst polityki wewnętrznej i międzynarodowej (polskie siły
polityczne w zmaganiach o odzyskanie suwerenności państwowej oraz sprawa
polska na arenie międzynarodowej), kształtowanie się państwa polskiego w latach
1918 – 1921: uniﬁkacja, podstawy prawne systemu politycznego, walka o granice.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Część ćwiczeniowa obejmuje też: okres demokracji parlamentarnej 1922 – 1926:
mozaika polityczna, społeczna i narodowościowa; kwestie gospodarcze; problemy
narodowościowe, główne kierunki polityki zagranicznej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

5.

Część ćwiczeniowa obejmuje wreszcie: okres rządów autorytarnych 1926 – 1939:
zmiany formalno – prawne (kontekst konstytucyjny), walka obozu rządowego z
opozycją, zmiana i nowe zasady prowadzenia polityki zagranicznej, załamanie
gospodarcze i drogi wyjścia z kryzysu. Treści poruszane podczas ćwiczeń będą
prezentowane ze szczególnym naciskiem na długofalowe konsekwencje dla
procesów i zjawisk politycznych.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny,
egzamin pisemny /
ustny, egzamin

Egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które
składają się: - treści przekazywane podczas wykładów, - treści
przekazywane podczas ćwiczeń, - wiedza uzyskana na podstawie
samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych. Egzamin
składa się z trzech części (testu wyboru, testu uzupełnień oraz
rozprawki). Czas trwania egzaminu: 2 godz. Egzaminy odbywają się
zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych. Do egzaminu
dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

zaliczenie pisemne

Zaliczenie ćwiczeń obejmujące część treści merytorycznych na
podstawie: a) 2 kolokwiów, w tym: jednego kolokwium
śródsemestralnego, trwającego ok. 15 minut, obejmującego treści
zaleconych na ćwiczeniach lektur oraz jednego kolokwium
końcowego, trwającego 1 godz., odbywającego się na ostatnich
zajęciach, obejmującego treści wszystkich ćwiczeń; b) aktywności
na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania udziału w dyskusji i
argumentowania swojego stanowiska, punktowanej każdorazowo
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Media i komunikowanie społeczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.120.5cd559a61ebe4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką komunikowania społecznego i masowego
a także podstawami komunikowania politycznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna podstawową terminologię i teorie dotyczące
komunikowania społecznego oraz posiada
podstawową wiedzę na temat funkcjonowania
mediów, a także ich związków z procesami
i instytucjami społeczno-politycznymi

W2

Posiada podstawowe informacje na temat ewolucji
środków komunikowania masowego i ich roli jako
aktora komunikowania politycznego

W3

zna podstawowe koncepcje wpływu mediów
masowych na jednostki i zbiorowości, instytucje
i organizacje społeczno-polityczne

W4

Zna zależności pomiędzy systemem politycznym
a systemem medialnym

POL_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

POL_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

POL_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

POL_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

POL_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ, na poziomie podstawowym, opisywać
i analizować ewolucję a także cechy, formy i funkcje
komunikowania społecznego, masowego, publicznego
i politycznego

U2

dokonuje analizy treści przekazów masowych
ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu społecznopolitologicznego

POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

umie scharakteryzować różnice w funkcjonowaniu
systemów medialnych w tym ocenić obowiązującą
politykę medialną

POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

POL_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

POL_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

przygotowywania analiz medialnych i ma świadomość
znaczenia działalności środków masowego przekazu,
w tym etycznego zachowania dziennikarzy dla
funkcjonowania demokratycznego państwa

pogłębiania swej wiedzy

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

30

przygotowanie raportu

30

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Wprowadzenie do teorii komunikowania społecznego
- historia środków komunikowania masowego
- wybrane teorie komunikowania społecznego
1.

W1, U1, K1
- komunikowanie publiczne
- komunikowanie polityczne

Podstawowe pojęcia, terminy i modele komunikowania
deﬁnicje i pojęcie komunikowania
2.

- środki i formy komunikowania

W1, W2, U1, K2

- modele procesu komunikowania
- komunikowanie pozawerbalne
Komunikowanie międzykulturowe:
- podstawowe deﬁnicje komunikowania międzykulturowego
3.

W1, U1, K1
- przykłady teorii komunikowania międzykulturowego
- komunikowanie w świecie
Formy komunikowania społecznego:
- propaganda

4.

- reklama

W1, W3, W4, U1, K1

- PR
- lobbing
System medialny jako element systemu politycznego
- polityka medialna
5.

- doktryny działania mediów

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

- regulacje i regulatorzy mediów masowych
- komunikowanie masowe a demokratyzacja systemu politycznego

Sylabusy
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Oddziaływanie środków komunikowania masowego:
- odbiorcy mediów
6.

W3, W4, U1, K2
- skutki oddziaływania mediów masowych
- społeczo-kulturowe konsekwencje oddziaływania mediów
ewolucja mediów a nowe zjawiska:

7.

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

- mediatyzacja polityki
- polityzacja mediów

8.

Komunikowanie jako zjawisko społeczno-polityczne - poziomy komunikowania

W1, U1, K2

9.

Komunikowania masowe -nadawca masowy, przekaz masowy, odbiorca masowy

W1, W3, U1, U2, K1

Społeczeństwo informacyjne
versus
10.

Społeczeństwo trzeciej fali (Alvin Toﬄer),
Społeczeństwo ryzyka (Urlich Beck),
Społeczeństwo sieciowe (Manuel Castells),
Społeczeństwo postkapitalistyczne (Peter F. Drucker),
Społeczeństwo postrynkowe (Jeremy Rifkin),
Społeczeństwo globalnej wioski (Marshall McLuhan)

W1, W3, U1, U2, K1

Internet – nowa szansa?:
11.

•teoria teledemokracji - Christopher Arterton, Theodor Becker
•koncepcja wirtualnych społeczności (virtual community) - Howard Rheingold
•nowa demokracja
•user-generated state

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

12.

Podstawowe hipotezy oddziaływania mediów istotne politologicznie: agenda
setting, hipoteza spirali milczenia, hipoteza luki informacyjnej, hipoteza stymulacji
nastrojów społecznych

W1, W3, U1, U2, K1

13.

Analiza zawartości mediów w kontekście teorii agenda-setting.

W1, W2, U1, U2, K1

14.

Klasyczne teorie argumentowania na rzecz wolności mediów (wolności słowa).

W1, W3, U1, U2, K1

15.

Elementy kluczowych normatywnych doktryn medialnych - porównanie

W2, W3, U1, U2, K1

16.

Komunikowanie zapośredniczone w polityce

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

Nowa sfera publiczna - nowe wyzwania:

17.

- powszechny dostęp do informacji versus powszechne wykorzystanie
- cyfrowe wykluczenie
- selektywne nastawienie do sieci
- efekt kabiny pogłosowej
- homoﬁlia
- bańka informacyjna

W2, W3, U1, U2, K1

18.

komunikowanie globalne versus komunikowanie międzynarodowe

W2, W3, U1, U2, K1

19.

Kolokwium zaliczeniowe

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

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne, zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń,
dodatkowe punkty można uzyskać za aktywne uczestnictwo
w trakcie zajęć (wykład ma charakter konwersatoryjny)

zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne, projekt

- zaliczenie kolokwium pisemnego (pytania otwarte, krótkie)
- zaliczenie pisemne - uzyskanie pozytywnej oceny z
przygotowania i udziału w zajęciach (systematyczne
sprawdzanie nabytej wiedzy na ćwiczeniach) - zaliczenie
ustne - wykonanie i przedstawienie jednej zespołowej lub
indywidualnej prezentacji multimedialnej (na. ok. 25 minut)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Realizm polityczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.120.5cd559a9135a0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z teoretycznymi podstawami realizmu politycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie ideowe fundamenty realizmu
politycznego.

POL_K1_W02

zaliczenie pisemne
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W2

Student jest zaznajomiony z realistyczną antropologią,
ontologią, epistemologią i etyką.

POL_K1_W01

zaliczenie pisemne

W3

Student zna główne odmiany myśli realistycznej.

POL_K1_W02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ ocenić czy mamy do czynienia z myślą
realistyczną czy utopijną, względnie z innymi
odmianami myśli politycznej.

POL_K1_U01

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ zdeﬁniować normatywny wymiar
realizmu politycznego.

POL_K1_U04

zaliczenie pisemne

U3

Student umie odróżnić realizm od romantyzmu
w polityce

POL_K1_U01

zaliczenie pisemne

POL_K1_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnej analizy politycznej
zjawisk pod kątem realizmu politycznego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Realizm polityczny, pojęciowo wyróżniony w XIX wieku, jako sposób myślenia i
działania politycznego jest tak stary, jak polityka. Stwarza jednak ogromne
problemy deﬁnicyjne, jeśli pragnie się wyjść poza stereotypowe ujęcia. Pierwsze
wykłady poświęcone są odpowiedzi na pytanie, czym jest realizm polityczny.
Następnie prezentowani są główni myśliciele wpisujący się w omawiany nurt od
starożytności (Tukidydes, Polibiusz), przez nowożytność (Machiavelli, Bacon,
Hobbes, Spinoza) po czasy współczesne (Weber, Schmitt, Mosca, Gehlen,
Schumpeter, Aron). Wykład uzupełniany jest prezentacją pryncypiów działania
politycznego polityków-realistów (Talleyrand, Bismarck).

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Obecność na zajęciach, udział w dyskusjach, egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Internet: obszar i narzędzia partycypacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.120.604d4704ed7bb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student/ studentka zna narzędzia pozyskiwania informacji (ze szczególnym uwzględnieniem dostępu
do informacji publicznej)

C2

Studentka/ student zna podstawy netnograﬁi jako podstawy prowadzenia badań w Internecie

C3

Student/studentka zna mechanikę partycypacji przy pomoc Internetu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

W3

podstawy netnograﬁi

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W05,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

wyniki badań

koncepcje Netokracji

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W05,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

wyniki badań

mechanikę komunikacji w Internecie

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W05,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

wyniki badań

domagać się dostępu do informacji publicznej

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06,
POL_K1_U07

wyniki badań

zbierać i przetwarzać dane

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06,
POL_K1_U07

wyniki badań

Prezentować wyniki działań w formie przystającej
do współczesności

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06,
POL_K1_U07

wyniki badań

Student jest gotów do pracy w grupie

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

wyniki badań

partycypacji w Internecie

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

analiza i przygotowanie danych

30

analiza problemu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Netnograﬁa

W1, U2, K1, K2

2.

Netokracja

W2, U3, K1

3.

Dostęp do informacji publicznej

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

4.

Przydatne narzędzia sieciowe

W3, U1, U2, U3, K1, K2

5.

Miejsca partycypacji społecznej

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

6.

Komunikowanie przy pomocy Internetu

W3, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest wykonanie zadań badawczych w ramach
działalności zespołu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność podczas zajęć

Sylabusy
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Konserwatyzm: myśl i przywództwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.120.604d37427be73.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami podejmowanymi w ramach konserwatywnej reﬂeksji nad
polityką

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

najważniejsze założenia konserwatywnej reﬂeksji
politycznej

POL_K1_W01,
POL_K1_W04

zaliczenie na ocenę
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W2

zarys historii konserwatyzmu europejskiego
i amerykańskiego

POL_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W3

najważniejszych myślicieli konserwatywnych

POL_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W4

przykłady konserwatywnego przywództwa
politycznego

POL_K1_W01,
POL_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać elementy konserwatywnego myślenia
o państwie i społeczeństwie

POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

dyskutować posługując się argumentami właściwych
konserwatywnej reﬂeksji o polityce

POL_K1_U02,
POL_K1_U03

zaliczenie na ocenę

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy rzeczywistości

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Konserwatyzm a tradycjonalizm – zagadnienia deﬁnicyjne

W1

2.

Dwa nurty europejskiego konserwatyzmu

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

3.

Przegląd wybranych stanowisk konserwatywnych od XIX w. do współczesności

W1, W2, W3, W4, U1, K1

4.

Konserwatyzm wobec nowoczesności

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

5.

Wybrani przywódcy konserwatywni – studium przypadku

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

Sylabusy
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6.

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

Konserwatyzm a populizm

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

obowiązkowa obecność; aktywny udział w dyskusjach potwierdzający
zaliczenie na ocenę znajomość zadanych lektur; prace dodatkowe (prezentacje); pisemne
kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Krytyka prasowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLKDPS.140.604d49e524485.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z problematyką krytyki prasowej (legalności, przedmiotu, rodzajów).

C2

Nakreślenie granic dozwolonej krytyki prasowej (przedmiotowych i podmiotowych).

C3

Ukazanie krytyki prasowej w kontekście ochrony dóbr osobistych.

C4

Uświadomienie studentom istnienia cywilnej i karnej odpowiedzialności za przekroczenie granic dozwolonej
krytyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Pojęcie krytyki prasowej (legalność, przedmiot
i rodzaje) oraz jej granic (przedmiotowych
i podmiotowych).

POL_K1_W04,
POL_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

POL_K1_U01,
Tworzyć krytyczny materiał prasowy z poszanowaniem
POL_K1_U02,
obowiązujących norm prawnych i etycznych.
POL_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Świadomego uczestnictwa w życiu publicznym, w tym
do jego profesjonalnej analizy.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do egzaminu

15

analiza orzecznictwa

15

analiza aktów normatywnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie krytyki prasowej (legalność krytyki prasowej, przedmiot krytyki prasowej,
rodzaje krytyki prasowej).

W1, U1, K1

2.

Granice dozwolonej krytyki prasowej (kryterium przedmiotowe, kryterium
podmiotowe).

W1, U1, K1

3.

Zagadnienia szczegółowe (ochrona dóbr osobistych, ochrona wizerunku,
karykatura i satyra, aktualne probemy zw. z krytyką prasową).

W1, U1, K1

4.

Odpowiedzialność karna i cywilna. Sprostowanie prasowe.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, kazus, prezentacja

Przygotowanie prezentacji na uzgodniony temat oraz
zaliczenie w formie kazusowej (pisemnie lub ustnie).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak.

Sylabusy
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Współczesne instytucje polityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLIZPolS.140.5cd559bef0c41.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy z zakresu funkcjonowania polskiego systemu
politycznego w ujęciu strukturalno-funkcjonalnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

posiada wiedzą teoretyczną z zakresu systemów
politycznych i partyjnych dla prognozowania
możliwych skutków wydarzeń politycznych

POL_K1_W06

zaliczenie pisemne

92 / 327

W2

Rozumie zależności historyczne, warunkujące obecny
kształt polskich instytucji politycznych

POL_K1_W01

zaliczenie pisemne

W3

Zna relacje instytucjonalne pomiędzy głównymi
aktorami polskiej polityki, w wymiarze normatywnym
i kulturowym

POL_K1_W02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ analizować zależności pomiędzy pomiędzy
instytucjonalnymi aktorami polityki

POL_K1_U02

zaliczenie pisemne

U2

Potraﬁ wykorzystywać analizę strukturalną dla
interpretacji wydarzeń politycznych

POL_K1_U01

zaliczenie pisemne

U3

Potraﬁ współdziałać w pracy zespołowej, mającej
na celu identyﬁkację danych niezbędnych dla
przeprowadzenia analizy jakościowej określonej
struktury politycznej

POL_K1_U01

zaliczenie pisemne

POL_K1_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Samodzielnej analizy wydarzeń i procesów
politycnzych w Polsce

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza problemu

15

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Sylabusy

Pojęcie „instytucji politycznej”. Instytucja polityczna jako instytucja społeczna.
Socjologiczne ujęcie instytucji wg Durkheime'a, Spencer'a i Parsons'a. Agencja i struktura
– Althusser, Weber i Giddens. Przedstawienie zakresu analizy objętego wykładem wg
schematu: koncentracja władzy – rządy prawa – odpowiedzialność rządzonych
Lektura fragmentów relewantnych tekstów z zakresu socjologii polityki, wskazanych przez
prowadzącego.
Główne cechy polskiego modelu ustrojowego w świetle Konstytucji z 1997. Normy
konstytucyjne a procesy polityczne zachodzące w ich ramach.
Analiza norm konstytucyjnych.
Koncentracja władzy 1
Centralizacja polskich partii politycznych cz. I
Analiza struktury głównych partii politycznych w Polsce i procesów decyzyjnych w
partiach na podstawie statutów partyjnych i wskazanych case studies.
Koncentracja władzy 2
Centralizacja polskich partii politycznych cz. II
Analiza walk frakcyjnych i konﬂiktów w partiach politycznych w Polsce na podstawie
wskazanych case studies
Koncentracja władzy 3
Centralizacja frakcji parlamentarnych i dyscyplinowanie koalicjanta
Analiza zbiorczych wyników głosowań sejmowych w l. 2001-2011. Analiza wskaźnika
spójności klubów parlamentarnych w l. 2001-2011. Case study: analiza jakościowa
głosowań o wysokim stopniu niespójności. Analiza lojalności mniejszego koalicjanta w l.
2011-2011 w oparciu o wskazane case studies.
Koncentracja władzy 4
Inherentny konﬂikt władzy wykonawczej w Polsce: prezydent i premier
Case studies: „szorstka przyjaźń” Miller-Kwaśniewski, konﬂikty Lecha Kaczyńskiego z
bratem w l. 2005-2007, „kohabitacja po polsku” w l. 2007-2010, relacje Tusk-Komorowski.
Koncentracja władzy 5
Struktura rządu w Polsce a centralizacja władzy premiera. Zakres niezależności
mniejszego koalicjanta. Lojalność partyjna a samodzielność ministra.
Analiza obsady personalnej ministerstw jako gry z koalicjantem i frakcjami w partii
premiera na podstawie wskazanych przez prowadzącego case studies. Analiza
przypadków odwoływania ministrów przez premiera.
Rządy prawa 1
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
Wolność słowa i wolność zgromadzeń
K1
Analiza wskazanych przez prowadzącego orzeczeń sądowych, wyznaczających faktyczne
granice wolności słowa w Polsce. Analiza na podstawie case studies realiów korzystania z
wolności zgromadzeń w Polsce.
Rządy prawa 2
Wolność osobista: obywatel w procesie karnym w Polsce.
Analiza wskazanych przez prowadzącego case studies obrazujących pozycję jednostki
wobec państwa w procesie karnym
Rządy prawa 3
Własność prywatna i wolność gospodarcza wobec działań organów państwowych.
Efektywność wymiaru sprawiedliwości jako realna gwarancja ochrony praw
obywatelskich.
Analiza case studies obrazujących dopuszczalny zakres ingerencji władzy państwowej we
własność prywatną. Analiza statystyk obrazujących funkcjonowanie polskiego
sądownictwa.
Odpowiedzialność rządzących 1
Transparentność władzy.
Analiza prawnej i faktycznej dostępności nt działalności organów publicznych w Polsce.
Analiza ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Odpowiedzialność rządzących 2
Media publiczne: czwarta władza, czy ośrodek propagandy?
Analiza składy osobowego KRRiTV jako rezultatu decyzji politycznych. Case study:
najważniejsze konﬂikty o obsadę stanowisk w mediach publicznych.
Odpowiedzialność rządzących 3
Media prywatne jako aktorzy polityczni.
Analiza związków pomiędzy głównymi ośrodkami medialnymi w Polsce, a polityką. Case
studies: przykłady dziennikarstwa nieobiektywnego.
Odpowiedzialność rządzących 4
Wybory na poziomie centralnym
Analiza frekwencji i wyników wyborczych w l. 2001-2011. Analiza wymiany elit w Sejmie i
Senacie. Case studies: przypadki pociągnięcia (bądź nie) do odpowiedzialności wyborczej
polityków
Odpowiedzialność rządzących 5
Polska lokalna
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza w zakresie funkcjonowania systemu politycznego w Polsce, podstawowa wiedza nt polskich partii
politycznych, podstawy teorii polityki, zainteresowanie bieżącą polityką w Polsce

Sylabusy
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Partie i systemy partyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.140.5cd559ac49f79.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z instytucjami partii politycznych i systemów partyjnych

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć oraz teorii dotyczących genezy oraz funkcjonowania partii
politycznych

C3

Uświadomienie słuchaczom miejsca i roli partii w systemie politycznym jak również relacji, jakie zachodzą
pomiędzy partiami oraz innymi el;ementami systemu politycznego

C4

Zapoznanie studentów z terminologią, która jest przydatna do charakterystyki partii i systemów partyjnych w
systemach politycznych poszczególnych państw

C5

Zapoznanie studentów z wybranymi współczesnymi systemami partyjnymi

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna różne podejścia teoretyczne w badaniach nad
partiami oraz koncepcje ich genezy

POL_K1_W01

egzamin pisemny

W2

wskazuje relacje pomiędzy partiami a społeczeństwem
i państwem oraz zmiany zachodzące w tym zakresie

POL_K1_W03,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W3

zna modele organizacyjne oraz funkcje partii

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin pisemny

W4

rozumie ewolucję założeń ideowo-programowych
poszczególnych rodzin partii

POL_K1_W02

egzamin pisemny

W5

wskazuje relacje pomiędzy systemem partyjnym oraz
systemem wyborczym i politycznym

POL_K1_W02,
POL_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

potraﬁ posługiwać się teoretycznymi koncepcjami oraz
terminologią z zakresu teorii partii przy omawianiu
systemów partyjnych poszczególnych państw

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

potraﬁ analizować programy oraz statuty partii

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U3

potraﬁ analizować przepisy prawne poświęcone
tworzeniu, działalności, ﬁnansowaniu oraz
rozwiązywaniu partii politycznych

POL_K1_U02,
POL_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest przygotowany do działalności w partiach
politycznych oraz innych organizacjach politycznych
i społecznych

POL_K1_K01

zaliczenie ustne

K2

jest gotów do dyskusji dotyczących partii,
argumentowania swojego stanowiska oraz
przyjmowania innych punktów widzenia
determinowanych odmiennymi uwarunkowaniami
społeczno-politycznymi

POL_K1_K02

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

analiza aktów normatywnych

5

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do sprawdzianu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Różne podejścia w deﬁniowania i w badaniach nad partiami politycznymi,
koncepcje genezy partii politycznych

W1, U1

2.

Koncepcja podziałów socjopolitycznych i jej współczesne znaczenie; podział
lewica-prawica; podziały występujące w Polsce po 1989 roku

W1, W2, U1, K1, K2

3.

Ewolucja modelu organizacyjnego partii politycznych (partia kadrowa, partia
masowa, partia wyborcza, partia kartel, partia politycznego przedsiębiorcy, partia
medialna etc.)

W1, W2, W3, W4, U2, K2

4.

Funkcje partii politycznych oraz ich ewolucja

W2, W3, W5, K1

5.

Wybrane typologie partii politycznych, partie nowe - deﬁnicja i charakterystyka

W1, W3, U1, U2

6.

Charakterystyka rodzin partii politycznych wyodrębnionych w oparciu o kryterium
ideowo-programowe (komunistyczne, socjaldemokratyczne, ekologiczne,
chadeckie, liberalne, konserwatywne, ultraprawicowe)

W4, U2, K2

7.

Wzrost znaczenia i charakterystyka partii populistycznych oraz skrajnych

W4, U2, K2

8.

Prawna i socjologiczna instytucjonalizacja partii politycznych

W2, W5, U3, K2

9.

Konstytucyjne regulacje działalności partii politycznych ze szczególnym
uwzględnieniem konstytucji III RP z 2 kwietnia 1997 r., ustawodawstwo dotyczące
partii politycznych ze szczególnym uwzględnieniem III RP (ustawa z 28 lipca 1990,
ustawa z 27 czerwca 1997 z późniejszymi zmianami)

W2, W5, U3, K1

10.

Sposoby analizy programów i statutów partii politycznych

W4, U2, K1

11.

Systemy partyjne – pojęcie, klasyﬁkacja partii w oparciu o kryterium funkcji
spełnianej w systemie partyjnym, wybrane typologie systemów partyjnych

W1, W5, U1

12.

Polaryzacja partyjna, instytucjonalizacja systemów partyjnych, zmiany we
współczesnych systemach partyjnych

W2, U1, K2

13.

System partyjny a system polityczny, koncepcja „rządów partii” oraz typy rządów
partii, system wyborczy a system partyjny

W1, W5, U1, K2

14.

Teorie koalicji, tworzenie i utrzymanie koalicji gabinetowych

W1, W2, W5, U1

15.

Charakterystyka wybranych systemów partyjnych (np. Polska, USA, Wielka
Brytania, Niemcy, Włochy)

W2, W5, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne

1) aktywny udział w zajęciach, analiza tekstów, branie
udziału w dyskusjach, argumentowanie swojego stanowiska ocenianie ciągłe 2) kolokwium zaliczeniowe pisemne (do
zaliczenia student musi uzuskać co najmniej 60 % punktów)

wykład

egzamin pisemny

egzamin pisemny obejmujący materiał z wykładów, ćwiczeń
oraz podręcznik

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Retoryka polityczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLKDPS.140.5cd559a82cefd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu retoryki i erystyki.

C2

Zapoznanie studentów z cechami współczesnego języka polityki w powiązaniu z jego pozajęzykowymi
uwarunkowaniami.

C3

Wyrobienie umiejętności samodzielnej analizy wypowiedzi politycznych przy użyciu poznanych narzędzi.

C4

Zwrócenie uwagi na znaczenie etycznych zachowań w języku politycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
- podstawowe pojęcia z zakresu retoryki - cechy
dyskursu politycznego na tle innych odmian
polszczyzny - środki retoryczne używane
we współczesnym polskim komunikowaniu
politycznym

POL_K1_W05

prezentacja

POL_K1_U06

prezentacja

K1

-sprawnego i etycznego operowania środkami
retorycznymi w pracy zawodowej oraz działalności
publicznej - rozpoznawania nieetycznych zachowań
językowych i przeciwstawiania się im - samodzielnego
budowania funkcjonalnych wypowiedzi politycznych

POL_K1_K03

prezentacja

K2

samodzielnego uzupełniania wiedzy o strategiach
retorycznych w języku polityki oraz rozwijania
kompetencji w tym zakresie

POL_K1_K04

prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

-identyﬁkować, opisywać i porządkować środki
retoryczne używane we współczesnym polskim
dyskursie politycznym - zastosować zdobytą wiedzę
do samodzielnej analizy, oceny i krytycznego osądu
tekstów politycznych - samodzielnie planować rozwój
wiedzy o strategiach retorycznych w języku polityki
oraz poszerzanie kompetencji językowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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- język polityki jako odmiana językowa i kryteria jego wyróżniania
- historia i kształtowanie się polskiego języka polityki
- zmiany, jakie zaszły w polskim języku polityki po 1989 roku
- najważniejsze założenia języka totalitaryzmu w opozycji do funkcjonowania
języka w systemach demokratycznych
- cechy ogólne współczesnego języka polityki
- zróżnicowanie współczesnego języka polityki i jego przyczyny
- pojęcie retoryki, jej historyczne i współczesne rozumienie
- pojęcie perswazji
- podstawowe zasady retoryczne
- rola emocji w perswazji
- podstawowe typy argumentów: argumenty poprawne versus erystyczne
- tropy i ﬁgury retoryczne ze szczególnym uwzględnieniem metaforyki politycznej
- manipulacja językowa
- populizm językowy
- niepokojące zjawiska we współczesnym języku polityki i przyczyny jego
negatywnego odbioru społecznego
- analiza wypowiedzi politycznych pod kątem wykorzystanych strategii
retorycznych

1.

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność na zajęciach prezentacja ustne kolokwium zaliczeniowe
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Instytucje demokracji bezpośredniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLIZPolS.140.5cd559c0f2e5b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi oraz praktyką stosowania form demokracji
bezpośredniej w wybranych państwach współczesnego świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie: struktury i sposoby
funkcjonowania instytucji demokracji bezpośredniej:
zgromadzenia ludowego, referendum, ludowej
inicjatywy ustawodawczej, weta ludowego, recall;
unormowania prawne regulujące kształt
i funkcjonowanie instytucji demokracji bezpośredniej
w wybranych państwach.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W06

zaliczenie pisemne

POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne

POL_K1_K01,
POL_K1_K04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ: charakteryzować podstawowe funkcje
instytucji demokracji bezpośredniej w systemach
politycznych wybranych państw; formułować własne
opinie na temat podstaw prawnych oraz
funkcjonowania w praktyce poszczególnych instytucji
demokracji bezpośredniej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do: podejmowania dyskusji
na temat roli instytucji demokracji bezpośredniej dla
uczestników życia społeczno-politycznego; uznania
znaczenia roli instytucji demokracji bezpośredniej
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego;
samodzielnego pogłębiania wiedzy na temat form
demokracji bezpośredniej i ich ewolucji.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tematyka konwersatorium obejmuje omówienie instytucji demokracji
bezpośredniej występujących w systemach politycznych państw współczesnych:
zgromadzenia ludowego, referendum, plebiscytu, inicjatywy ludowej, weta
ludowego, a także instytucji recall. Studenci zostaną zapoznani nie tylko z
teoretycznym ujęciem instytucji demokracji bezpośredniej, ale także z
historycznymi przesłankami ich kształtowania się oraz recepcji w ustrojach państw
współczesnych oraz z przyjmowanymi rozwiązaniami konstytucyjnymi i
ustawowymi. Analiza obejmuje prezentację instytucji demokracji bezpośredniej w
szerszym kontekście politycznym i społecznym jako podstawowych form
partycypacji obywatelskiej w procesie decyzyjnym na szczeblu ogólnokrajowym i
W1, U1, K1
lokalnym. Zróżnicowana praktyka w zakresie stosowania instytucji demokracji
bezpośredniej zaprezentowana zostanie w aspekcie porównawczym. W pierwszym
rzędzie analizie poddane zostanie ich wykorzystywanie w warunkach polskiego
systemu politycznego. Tematyka kolejnych zajęć dotyczyć będzie praktyki
stosowania form demokracji bezpośredniej w państwach europejskich o
zróżnicowanej tradycji ustrojowej (m. in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii,
Niemczech, Włoszech, jak również w państwach Europy Środkowo-Wschodniej).
Uwzględniona zostanie ponadto zróżnicowana praktyka polityczna w państwach
anglosaskich oraz w wybranych państwach południowoamerykańskich i
azjatyckich.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Polski system polityczny po 1997 r. - teoria i praktyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.140.60569c5014746.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem jest zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania polskiego systemu politycznego
po 1997 r. w teorii oraz w praktyce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna pojęcie systemu politycznego i podstawowe
pojęcia oraz metody niezbędne dla analizy systemów
politycznych

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W04,
POL_K1_W07

zaliczenie, egzamin

W2

Posiada kompleksową wiedzę w zakresie organizacji
i funkcjonowania instytucji tworzących polski system
polityczny na poziomie centralnym i lokalnym oraz
zasad i procedur według których działają te instytucje

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie, egzamin

W3

Zna najważniejszych kolektywnych i indywidualnych
uczestników procesu politycznego w Polsce i historię
ich funkcjonowania na polskiej scenie politycznej oraz
ich znaczenie dla procesu politycznego w Polsce

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie, egzamin

U1

Rozumie zależności instytucjonalne pomiędzy
aktorami procesu politycznego w Polsce

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

zaliczenie, egzamin

U2

Analizuje samodzielnie zachowanie podmiotów polityki
w Polsce w świetle reguł normatywnych
i uwarunkowań faktycznych oddziałujących na te
podmioty

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

zaliczenie, egzamin

U3

Rozumie zależność pomiędzy organizacją i sposobem
funkcjonowania organów publicznych a zakresem
wolności i praw obywatelskich w państwie
demokratycznym

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

zaliczenie, egzamin

POL_K1_K01,
POL_K1_K02

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Ma świadomość, że jego własne zaangażowanie
w sprawy publiczne ma znaczenie dla funkcjonowania
instytucji państwa prawa i społeczeństwa
obywatelskiego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do egzaminu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykłady:
1.Wprowadzenie do przedmiotu – kwestie deﬁnicyjne, siatka pojęciowa, podejścia
badawcze. Uzasadnienie wyboru paradygmatu J.J. Linza i A. Stepana do analizy
polskiego systemu politycznego po 1997 roku.
2.Legitymizacja polskiego systemu politycznego w paradygmacie „negocjowana
reforma systemu”.
3.Katalog zasad ustrojowych obecny w zapisie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997
roku i ich implementacja – ocena wpływu na stabilizację polskiego systemu
politycznego.
4.Naczelne organy władzy w III RP – forma rządów parlamentarno – gabinetowa
założenia teoretyczne i ocena realizacji w praktyce. Ocena zachowań elit
politycznych w procesie podejmowania decyzji – wpływ na stabilizację
efektywność systemu politycznego.
5.Fenomen skróconej kadencji Sejmu – podstawy prawne i konsekwencje dla
stabilności polskiego systemu politycznego w praktyce.
6.Prezydent i rząd w sprawowaniu funkcji wykonawczej – reﬂeksja politologiczna
wokół statusu ustrojowego – teoria i praktyka.
7.Władza sądownicza w III RP – Sądy i Trybunały – ocena statusu niezależności i
niezawisłości: teoria i praktyka.
8.Instytucje stojące na straży praworządności – przesłanki i ocena funkcjonowania
w polskim systemie politycznym Rzecznika Praw Obywatelskich.
9.Finansowanie polityki np. działalności partii politycznych po 1997 roku.
Konstytucyjna gwarancja jawności ﬁnansowania - teoria i praktyka.
10.Dialog społeczny i dialog obywatelski w procesie podejmowania decyzji w
polskim systemie politycznym – teoria i praktyka.
11.Rola Trzeciego sektora w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego po
1997 roku - wpływ na stabilizację i efektywność polskiego systemu politycznego.
12.Jednostka-procedury-elita władzy w polskim systemie politycznym po 1997
roku – teoria i praktyka.
13.Frekwencja wyborcza po 1997 roku - reﬂeksja politologiczna wokół niskiej
frekwencji i jej wpływ na stabilizację i efektywność polskiego systemu
politycznego.
14.Decentralizacja – ocena realizacji reformy samorządowej z 1999 roku i jej
wpływ na stabilizację i efektywność systemu politycznego.
15.Podsumowanie - ocena funkcjonowania systemu politycznego po 1997 roku z
perspektywy paradygmatu J.J.Linza i A.Stepana: Wymiary stabilnego systemu
politycznego z uwzględnieniem aspektów teoretycznych i praktycznych.

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

Ćwiczenia:
1.Wprowadzenie do teorii systemów politycznych - koncepcja systemowofunkcjonalna, woluntarystyczna teoria działania, koncepcja systemu społecznego
T. Parsonsa.
2.Polski system partyjny - ﬁnansowanie partii politycznych, porównanie
programów najważniejszych partii politycznych w Polsce - teoria i praktyka.
3.Polski system wyborczy - ordynacje wyborcze, metody liczenia głosów, prawo
wyborcze, kampania wyborcza - teoria i praktyka.
4.Wybory parlamentarne w III RP - zasady ﬁnansowania i sposób prowadzenia
kampanii wyborczych, partycypacja wyborcza, frekwencja i niestabilność
zachowań wyborczych. Analiza kampanii i wyborów parlamentarnych w Polsce teoria i praktyka.
5.Władza ustawodawcza w III RP: Sejm/Senat, struktura i funkcjonowanie,
współczesne wyzwania i problemy - teoria i praktyka.
6.Władza wykonawcza w III RP: Rada Ministrów/Prezydent RP, struktura i
funkcjonowanie, współczesne wyzwania i problemy - teoria i praktyka.
7.Władza sądownicza w III RP: struktura i funkcjonowanie, współczesne wyzwania i
problemy - teoria i praktyka.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń: Podstawą zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu jest
uzyskanie odpowiedniej ilości punktów. Punkty przeliczane są na ocenę
wg następującego schematu: 19 - 22 pkt - ocena dst; 23 - 26 pkt - ocena
dst+; 27 - 30 pkt - ocena db; 31 - 34 pkt - ocena db+; 35 i więcej pkt ocena bdb; Punkty otrzymuje się za poszczególne formy uczestnictwa w
zajęciach: 1. Aktywność podczas zajęć. Przez aktywność rozumie się
prawidłowe odpowiedzi na pytania prowadzącego oraz wszelkie przejawy
wiedzy, inteligencji i dociekliwości – wg. oceny prowadzącego
(maksymalna ilość punktów z aktywności to 5 punktów). 2. Kolokwium
zaliczeniowe. W ciągu semestru odbywa się jedno kolokwium zaliczeniowe
(na koniec zajęć), którego zaliczenie jest obowiązkowe - zasady kolokwium
ustalane na pierwszych zajęciach (maksymalna ilość punktów z kolokwium
to 40 punktów). Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru
wszystkie inne należy odpracować.

egzamin

Forma egzaminu pisemnego : - udzielenie poprawnej odpowiedzi na 3
wylosowane indywidualnie przez studenta pytania. Każde z pytań
oceniane osobno , sumowane i dzielone przez 3 daje ocenę końcową.
Każde pytanie oceniane jest w skali 1-10 Z egzaminu pisemnego można
otrzymać maksymalnie 30 punktów Ocena (3.0)= 16 – 18 pkt. (3,5)= 19 –
21 pkt., (4.0 )= 22- 24 pkt., (4,5)= 25 – 27 pkt., (5.0)= 28 – 30 pkt. Ocena
(5,0) uzyskana z zaliczenia całkowicie zwalnia z konieczności zdawania
egzaminu. Forma egzaminu ustnego: - Uzyskanie przynajmniej oceny (4.5)
z ćwiczeń 30 pkt - 90% aktywność w dyskusji na wykładach 50pkt. udzielenie poprawnej odpowiedzi na dwa spośród trzech wylosowanych
pytań = uzyskanie minimum 20 pkt. W przypadku konieczności
przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej = udzielenie odpowiedzi w
formie pisemnej (konieczne przypisy) na trzy wybrane przez studenta
pytania z udostępnionej listy zagadnień i przesłanie ich w wyznaczonym
terminie drogą e-mailową na adres: ewa.bujwid-kurek@uj.edu.pl Każda
odpowiedź oceniana jest w skali od 5.0 -2.0, suma ocen dzielona przez
trzy daje ocenę końcową.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Doradztwo polityczne w praktyce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLKDPS.140.5cd559b64d610.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do pracy w charakterze analityka i doradcy politycznego.

C2

Wyposażenie studentów w wiedzę na temat narzędzi stosowanych w pracy doradczej, analitycznej i w dyplomacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie podstawowe terminy odnoszące
się do elementów rzeczywistości szczególnie ważnych
z perspektywy pracy analitycznej, doradczej
i dyplomatycznej.

POL_K1_W01,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie uwarunkowania kontekstu
międzynarodowego oraz zasady polityki zagranicznej
i jej narzędzia w postaci dyplomacji.

POL_K1_W01,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie na ocenę

U1

Student potraﬁ analizować sytuację polityczną
i formułować optymalne/adekwatne rekomendacje
polityczne.

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ uwzględniać w swych analizach
wielość i różnorodność kontekstów, w jakich
funkcjonuje polityk i doradca.

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U3

Student potraﬁ formułować wypowiedzi dotyczące
złożonych zagadnień politycznych na poziomie
krajowym i międzynarodowym.

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę

K1

Student jest gotów do samodzielnej i grupowej pracy
analitycznej i doradczej.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K2

Student jest gotów podejmować dyskusję i polemikę
na tematy polityczne.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K3

Student jest gotów pełnić różnorakie role społeczne
związane z życiem politycznym.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe terminy: państwo, stosunki międzynarodowe, polityka zagraniczna,
dyplomacja, kurtuazja międzynarodowa i in.

W1, W2, U2, K2

2.

Istota doradztwa politycznego; kontekst międzynarodowy i polityka zagraniczna
jako obszary doradztwa; polityka a doradztwo; polityk a doradca.

W1, W2, U2, U3, K2, K3

3.

Praktyczne ćwiczenia z doradztwa politycznego: analiza sytuacyjna; formułowanie
rekomendacj.

U1, U2, U3, K1, K2, K3

4.

Praktyczne ćwiczenia z doradztwa politycznego: negocjacje międzynarodowe i
sztuka kompromisu.

U1, U2, U3, K1, K2, K3

5.

Praktyczne ćwiczenia z doradztwa politycznego: protokół dyplomatyczny,
kurtuazja międzynarodowa

U1, U2, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, grywalizacja, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, burza mózgów, inscenizacja, metoda sytuacyjna, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przedmiot jest zaliczany na podstawie aktywności studenta na zajęciach,
tj.: - udział w dyskusjach, argumentowanie stanowisk, czynny udział w
zaliczenie na ocenę
grach i rozwiązywaniu zadań; - samodzielne lub grupowe prezentacje; inna dodatkowa aktywność.
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Prognozowanie i symulacje polityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLIZPolS.140.5cd559b54a8f2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest profesjonalizacja praktycznych umiejętności potrzebnych w trakcie realizacji procesu analizy
politycznej. W trakcie zajęć studenci poznają i nauczą się wykorzystywać nowe techniki (w tym narzędzia
informatyczne) składające się na poszczególne ogniwa cyklu analitycznego.

C2

Celem kursu jest także zdiagnozowanie własnej roli w pracach zespołu analitycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Po zakończeniu modułu student będziewiedzieć
jakiego rodzaju wyzwania teoretyczne towarzyszą
procesowi prowadzenia prognoz i symulacji w polityce.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03

projekt

projekt, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Po zakończeniu modułu student będzie potraﬁł
prawidłowo skonstruować produkt analityczny.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

U2

Po zakończeniu modułu student będzie posiadał
umiejętności profesjonalnego i efektywnego
selekcjonowania, porządkowania, weryﬁkacji
i wykorzystywania danych i informacji, tak by
przetworzyć je w wartościową .

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt, raport

U3

Po zakończeniu modułu student będzie potraﬁł
opracowywać produkty analityczne i efektywnie je
prezentować

POL_K1_U06

projekt, raport,
prezentacja

U4

Po zakończeniu modułu student będzie potraﬁł
posłużyć się poszczególnymi „ogniwami” łańcucha
z cyklu analitycznego oraz programami
komputerowymi wspomagającymi proces analizy
informacji i przygotowania produktów analitycznych.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

projekt, raport

POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Po zakończeniu modułu student będzie potraﬁł
pracować i zarządzać zespołem analitycznym.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie ekspertyzy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I część (obejmująca do 3 spotkań, bloków tematycznych): wprowadzenie do
teoretycznych uwarunkowań prowadzenia prognoz i tworzenia symulacji w
politologii .

W1

2.

II część (obejmująca do 4 spotkań, bloków tematycznych) warsztaty z
wykorzystaniem technik i narzędzi analitycznych.

U1, U2, U3, U4, K1

3.

III część (od 7 do 9 spotkań, bloków tematycznych) część analityczna –
wykorzystanie cyklu analitycznego w praktyce. Przedmiotem dociekań będą
zagadnienia związane głównie z międzynarodowym wymiarem polityki.

U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, raport, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
dst: 51 55 dst+: 56 65 db: 66 76 db+: 77 87 bdb: 88 100
(decyduje aktywność) Dopuszczalna jest jedna nieobecność
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Polityka gospodarcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.140.5cac67caa4188.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu polityki gospodarczej państwa. Student powinien znać
podstawowe pojęcia ekonomiczne, rozumieć mechanizmy rządzące współczesną gospodarką oraz mieć szerokie
spojrzenie na rolę państwa w tym obszarze.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Ma wiedzę ogólną z zakresu podstaw nauk
społecznych w dziedzinie ekonomii.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W2

Ma pogłębioną wiedzę na temat wpływu polityki
gospodarczej na wydarzenia i procesy polityczne.

POL_K1_W01,
POL_K1_W06

zaliczenie na ocenę

POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę

POL_K1_K01,
POL_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada umiejętność przygotowania prostych prac
pisemnych i ustnych wystąpień dotyczących
problematyki gospodarczej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ śledzić bieżące wydarzenia z zakresu polityki
gospodarczej i omawiać je publicznie.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Bloki tematyczne realizowane w ramach wykładu: [I] Polityka gospodarcza –
podstawowe pojęcia i zakres; [II] Miejsce polityki gospodarczej w porządku
prawnym Rzeczypospolitej Polskiej; [III] Konstrukcja budżetu państwa; [IV]
Struktura i charakterystyka podmiotów polityki gospodarczej; [V] Polityka wzrostu
gospodarczego i antycykliczna; [VI] Polityka ﬁskalna; [VII] Polityka pieniężna; [VIII]
Polityka walutowa; [IX] Polityka cen i dochodów; [X] Polityka prywatyzacyjna i
właścicielska; [XI] Polityka przemysłowa; [XII] Polityka klimatyczna; [XIII] Polityki
sektorowe.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego lub
ustnego. Egzamin obejmują całość treści merytorycznych modułu, na
które składają się: treści przekazywane podczas wykładów, wiedzy
zaliczenie na ocenę
uzyskanej na podstawie samodzielnego studiowania podręczników i
materiałów obowiązkowych. Egzaminy odbywają się zgodnie z
harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa oraz instytucji publicznych.

Sylabusy
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Historia ustroju Polski w XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.140.5cd559a5cc95a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student potraﬁ dokonać pogłębionej analizy procesu historycznego i ocenić jak ewoluowały naczelne organy
państwowe w określonych okresach funkcjonowania państwa polskiego.

C2

Student buduje konstruktywne wnioski i oceny faktów poznanych podczas procesu kształcenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

proces zachodzących zmian ustrojowych w polskim
systemie prawnym XX w

POL_K1_W03,
POL_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W2

powiązania pomiędzy regulacjami ustrojowymi
a uwarunkowaniami politycznymi w danym okresie

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U1

samodzielnie interpretować i porównywać proces
zmian ustrojowych wpływających na równowagę
i stabilizację państwa w omawianym okresie

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie ustne, esej

U2

W wyniku przeprowadzonej analizy podjąć się polemiki
dotyczącej oceny badanego obszaru

POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Uczestniczenia w analizowaniu aktów prawnych
w małych podzespołach, a w konsekwencji wspólnej
analizy do wyciągania konstruktywnych wniosków

POL_K1_K01,
POL_K1_K04

zaliczenie ustne

K2

Wykorzystania przyswojonej wiedzy do przekrojowego
interpretowania faktów i problemowej analizy
wydarzeń

POL_K1_K02,
POL_K1_K04

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

20

Przygotowanie do sprawdzianów

25

analiza źródeł historycznych

5

przygotowanie eseju

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Przedmiot jest poświęcony historii ewolucji systemu ustrojowego państwa
polskiego. Zamyka się on w ramach chronologicznych pomiędzy I wojną światową
(1914 - 1918) a upadkiem komunizmu w Polsce (1989).
Treść przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia:
A) II RP: Geneza (1916 – 1918), mała konstytucja z 1919 r., konstytucja z 1921 r. i
nowela sierpniowa, konstytucja z 1935 r., administracja państwowa,

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

B) Sprawa polska w okresie II Wojny Światowej - okupacja na ziemiach polskich,
działalność rządu na emigracji, instalowanie się obozu lewicy na terenach
polskich.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

C) okres komunizmu: budowa podstaw państwa komunistycznego (1944 – 1947),
PZPR jako centrum władzy, aparat represji w PRL, konstytucja z 1952 r. i jej
nowelizacje, administracja państwowa, Kościoły i związki wyznaniowe, system
sądownictwa, zmiany ustrojowe z 1989 r

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci zobowiązani są do napisania dwóch kolokwium
cząstkowych (forma pisemna) oraz do opracowania eseju na
ustalony z prowadzącą przedmiot temat. Na koniec semestru
obowiązuje końcowe zaliczenie w formie ustnej. Do zaliczenia
końcowego mogą przystąpić tylko osoby, które zaliczyły kolokwia
cząstkowe. Student ma prawo do max. 2 nieobecności na
zajęciach. Do oceny końcowej brana jest pod uwagę całoroczna
aktywność i praca w grupach w czasie zajęć.
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Ruchy społeczno-polityczne współczesnego świata
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.140.604d4bbd8e7a9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ruchami społeczno-politycznymi współczesnego świata

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04

zaliczenie

POL_K1_K01,
Student jest gotów do samodzielnego formułowania
POL_K1_K02,
myśli, argumentacji swojego stanowiska w grupie
POL_K1_K03,
i poszanowania odmienności światopoglądowej innych.
POL_K1_K04

zaliczenie

Student zna i rozumie fundamenty ruchów
społecznych i politycznych, zna ich genezę i głównych
reprezentantów

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wskazać na główne ruchy społecznopolityczne współczesnego świata.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

wykonanie ćwiczeń

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wśród treści programowych znajdą się między innymi zagadnienia z zakresu:
rewolucyjnego konserwatyzmu, ekologizmu, feminizmu, ruchu slow-life

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność, aktywność, przygotowywanie zadanych projektów czy zadań
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Analiza dyskursu politycznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1140.605a076397e8e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy na temat prowadzenia badań dyskursu
politycznego oraz umiejętności przeprowadzenia prostej jakościowej lub ilościowej analizy treści.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Poprawnie posługuje się podstawową terminologią
w zakresie badań empirycznych

POL_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
raport
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W2

Zna etapy procesu badawczego, poprawnie formułuje
proste problemy badawcze i hipotezy oraz dokonuje
konceptualizacji i operacjonalizacji problemu
badawczego

POL_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
raport

W3

Posiada podstawowe informacje na temat
najważniejszych metod i techniki badań empirycznych
w naukach społecznych

POL_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
raport

U1

Potraﬁ we współpracy z innymi przeprowadzić proste
badania dyskursu politycznego przy zastosowaniu
techniki analizy treści oraz przygotować raport
badawczy

POL_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
raport

U2

Potraﬁ przygotować podstawowe narzędzia badawcze
wykorzystywane w badaniach analizy treści

POL_K1_U03,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
raport

U3

Posługuje się przedmiotowym językiem metodologii
badań społecznych

POL_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
raport

U4

Współpracuje w zespołach badawczych w celu
przeprowadzenia badań empirycznych

POL_K1_U03,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Rozstrzyga dylematy etyczne w prowadzeniu badań
empirycznych

POL_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
raport

K2

Ma świadomość konieczności doskonalenia wiedzy
i umiejętności w zakresie badań empirycznych

POL_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
raport

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

15

przeprowadzenie badań empirycznych

30

przygotowanie raportu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas zajęć poruszane są następujące kwestie: [1] Wokół podstawowych pojęć:
nauka, metoda, pojęcie, zmienna, korelacja, plan badawczy, konceptualizacja,
operacjonalizacja, wybór narzędzi, dobór próby,realizacja badań, analiza
materiału empirycznego, raport końcowy; [2] Badania niereaktywne. Specyﬁka
badań niereaktywnych, odmiany i rodzaje badań niereaktywnych; [3] Analiza
treści. Historia, właściwości, odmiany i zastosowania analizy treści, etapy analizy
treści, budowa narzędzi w ilościowej analizie treści, jakościowe badanie dyskursu
politycznego, analiza dyskursu, krytyczna analiza dyskursu; [4] Polski dyskurs
polityczny jako przedmiot badania: formowanie zespołów badawczych, wybór
problemów badawczych, wstępna konceptualizacja i operacjonalizacja
problematyki badawczej, wybór narzędzi badawczych, dobór próby [5] Realizacja
badań empirycznych, prezentacja wyników surowych, dyskusja, raport końcowy.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie kursu odbywa się dwustopniowo: [a] ocena aktywności
i znajomości tekstów podczas zajęć, [b] przygotowanie raportu
zaliczenie na ocenę, raport końcowego z badań polskiego dyskursu politycznego.Składowe
oceny końcowej: [a] 30%, [b] 70%. Do oceny wykorzystuje się
skalę standardową.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Społeczeństwo i kultura
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1140.5cd559fa25b2a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przedstawienie zagadnień związanych z badaniem czynników kulturowych jako kształtujących i ograniczających
życie w środowisku społecznym;

C2

analiza symboli kulturowych warunkujących kontakty interpersonalne i przesądzających o formach komunikacji
społecznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia i koncepcje socjologii kultury,
związane z badaniami społecznych zachowań
człowieka, organizacji społeczeństw oraz
zachodzących w nich interakcji

POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność

W2

wielość tożsamości etnicznych i narodowych

POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
aktywność

W3

współczesne trendy migracyjne

POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
aktywność

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować zjawiska społeczno-polityczne
z perspektywy kulturowej

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność

U2

zidentyﬁkować stereotypy kulturowe

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
aktywność

U3

zidentyﬁkować podstawowe strategie akulturacyjnointegracyjne

POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
aktywność

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

komunikacji ponad barierami kulturowymi

POL_K1_K02

projekt, aktywność

K2

podejmowania działań społecznych w środowisku
wielokulturowym

POL_K1_K01

projekt, aktywność

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Koncepcje kultury. Projektowanie zmian kulturowych

W1, W2, U1, K1, K2

2.

Kulturowy wymiar zmian społecznych. Postawy wobec pluralizmu kulturowego.
Współczesne trendy migracyjne

W1, W3, U1, U3, K1, K2

Sylabusy
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3.

Tożsamości kulturowe. Pojęcie narodu i etniczności

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

4.

Język jako system symboli i komunikacji. Wspólne przekonania. Zagadnienie
stereotypów. Systemy religijne z perspektywy antropologicznej i socjologicznej

W1, U1, U2, K1, K2

5.

Kulturowe uwarunkowania działań politycznych. Kultura polityczna.

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, Problem Based Learning
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt, aktywność

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu na podstawie spełnienia przez studentów
następujących wymogów: 1) aktywności na zajęciach, 2)
przygotowania w ramach pracy grupowej planu projektu oraz 3)
zdania kolokwium obejmującego całość treści merytorycznych
modułu, na które składają się: treści przekazywane podczas zajęć,
oraz wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania
podręczników obowiązkowych. Kolokwium składa się z pytań
otwartych. Odpowiedzi są oceniane poprzez pryzmat przywoływanej
wiedzy oraz argumentów na rzecz poszczególnych stanowisk i
rozwiązania problemu. Czas trwania kolokwium: 1,5 godz. Oceny
poszczególnych części sumują się na oceną końcową w skali
punktowej w następujący sposób: kolokwium (60 punktów),
aktywność na zajęciach (20 punktów), praca w grupie (20 punktów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Cywilizacje świata
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1140.5cd559a6b48bc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z deﬁnicjami cywilizacji Przekazanie wiedzy o głównych cywilizacjach Uświadomienie
słuchaczom znaczenia procesów modernizacyjnych Przedstawienie różnorodności dróg modernizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna najważniejsze podejścia i metody stosowane
w badaniach nad cywilizacjami Zna procesy zmian
instytucji społeczno-politycznych z perspektywy badań
nad cywilizacjami

POL_K1_W01,
POL_K1_W02

zaliczenie pisemne

W2

Analizuje cechy charakterystyczne cywilizacji świata

POL_K1_W03

zaliczenie pisemne

W3

Wyjaśnia rolę organizacji społeczno-politycznych
w procesach politycznych z punktu widzenia wiedzy
o cywilizacjach

POL_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizuje cechy charakterystyczne cywilizacji świata
tworząc proste wypowiedzi pisemne

POL_K1_U06

zaliczenie pisemne

U2

Zna główne idee leżące u podłoża badań nad
cywilizacjami

POL_K1_U07

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do dalszych, już samodzielnych
studiów

POL_K1_K04

zaliczenie pisemne

K2

Przygotowanie eseju naukowego

POL_K1_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Główne szkoły badawcze zajmujące się nauką o cywilizacjach
2. Starożytny Egipt
3. Cywilizacja Grecji i Rzymu.
4. Procesy modernizacyjne w Europie XV - XIX wiek.
5. Judaizm - jego model cywilizacyjny
6. Świat islamu

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

1.
7. Cywilizacja Indii
8. Renesans indyjski
9. Taoizm i konfucjanizm. Dorobek materialny cywilizacji chińskiej
10. Ewolucja chińskiej reﬂeksji o państwie i prawie do czasów współczesnych
11. Cywilizacja Japonii.
Globalizacja a świat cywilizacji.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie otrzymują osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z kolokwium
zaliczeniowego. Stosuje się standardową skalę ocen, gdzie: - 0-50%
zaliczenie pisemne odpowiedzi poprawnych – ocena niedostateczna - 51-60% - ocena
dostateczna - 61-70% - ocena dostateczna plus - 71-80% - ocena dobra 81-90% - ocena dobra plus - 91-100% - ocena bardzo dobra

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Państwa posocjalistyczne w reﬂeksji politologicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1140.605a08904039d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i zapoznanie studentów z istotą demokratycznych przekształceń
ustrojowych wybranych państw posocjalistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie pojęcie posocjalistycznego
systemu politycznego i podstawowe pojęcia oraz
metody niezbędne dla analizy tych systemów.

POL_K1_W01,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
prezentacja
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W2

Student zna i rozumie cechy charakterystyczne
państw posocjalistycznych i dokonujące się
przekształcenia ustrojowe tych państw.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

POL_K1_U02,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ rozstrzygać i zajmować stanowisko
dyskutując zagadnienia związane z instytucjami
państw posocjalistycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa
w życiu publicznym i dyskusji analityczno-eksperckiej
odnoszącej się do problematyki państw
posocjalsitycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza problemu

20

analiza i przygotowanie danych

20

analiza aktów normatywnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Uwagi wprowadzające do przedmiotu - deﬁnicje, siatka pojęciowa, metody
badawcze.

W1

2.

Państwa posocjalistyczne - zjawisko "refolucyjnych" przekształceń ustroju
politycznego.

W2, U1, K1

3.

Państwa posocjalistyczne w świetle pradygmatów demokratyzacji.

W2, U1, K1

4.

Państw aposocjalistyczne w kontekście paradygmatu D.A. Rustowa i R.
Darendorfa.

W1, U1, K1

5.

Państwa posocjalistyczne w kontekście paradygmatów transformacji ustroju
politycznego.

W1, U1, K1

6.

Państwa posocjalistyczne - ocena konsolidacji demokracji w oparciu o wybrane
paradygmaty politologiczne.

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

Państwa posocjalistyczne w ocenie paradygmatu demokracji wg Klausa von
Beyma i Wolfgana Merkla.

W1, U1, K1

8.

Państwa posocjalistyczne w ocenie paradygmatu: Wymiary stabilnego systemu
politycznego.

W1, U1, K1

9.

Państwa posocjalistyczne w ocenie wymiaru behawioralnego.

W1, U1, K1

10.

Państwa posocjalistyczne w pryzmacie wymiaru postaw i uznania
demokratycznych instytucji i procedur.

W1, U1, K1

11.

Państwa posocjalistyczne w świetle wymiaru konsytyucyjnego.

W1, U1, K1

12.

Państwa posocjalistyczne - ocena stabilności i efektywności systemu politycznego.

W2, U1, K1

13.

Państwa posocjalistyczne - mocne i słabe strony demokracji - reﬂeksja
politologiczna.

W1, U1, K1

14.

Państwa posocjalistyczne - pomiar demokracji (np.: BTI, Freedom Hous).

W1, U1, K1

15.

Państwa posocjalistyczne - quo vadis? - czy nieodwracalna instytucjonalizacja
przeobrażeń demokratycznych.

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot może być zaliczony w dwóch alternatywnych formach:
forma pisemna = udzielona odpowiedź na trzy pytania (każda
odpowiedź oceniana oddzielnie, ich suma dzielona przez trzy daje
ocenę ﬁnalną. forma ustna= ocena z konspektu+ ocena z
prezentacji + ocena za ilość uzyskanych aktywności = suma
trzech ocen dzielona przez trzy daje ocenę ﬁnalną.
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Polityka historyczna na przykładzie różnych państw - założenia i realizacja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1140.605a08e61236d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z wykorzystaniem faktów historycznych dla potrzeb bieżącej polityki, ukazanie, jak
prowadzona jest działalność w celu wyciągnięcia z niej korzyści, przy jednoczesnym odchodzeniu nierzadko
od rzetelnej prawdy i badań historycznych. W każdym państwie prowadzona była i jest inaczej, dla uzyskania
innych, określonych korzyści. W trakcie prowadzonych zajęć chodzi o przekazanie studentom, że polityka
historyczna nie jest tożsama z historią (nauką historii na przykład w szkole). W różnych państwach, w różnym
okresie czasu są różne cele przed nią stawiane.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

"Polityka historyczna" i "polityka pamięci" - kwestie
deﬁnicji; pamięć zbiorowa, pamięć
indywidualna,pamięć wspólnotowa i inne.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

Polityka historyczna i polityka pamięci na wybranych
przykładach: Polska, Rosja, Niemcy, Ukraina,
Gruzja,USA, Hiszpania, inne.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

Nośniki pamięci: ﬁlmy, pomniki, powieści. Spory
o groby, cmentarze itp. Umowy międzynarodowe
dotyczące grobów żołnierzy poległych w różnych
wojnach.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

POL_K1_K02,
POL_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ omówić i wyjaśnić ideologiczne uwarunkowania
oraz polityczny kontekst polityki historycznej zarówno
w Polsce, jak i w każdym innym kraju.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przeprowadzenia rzeczowej analizy polityki
historycznej władz w swoim kraju, a także próbować
podjąć podobnej w innym kraju, zależnie od stanu
posiadanej wiedzy historycznej i politologicznej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza dokumentów programowych

10

analiza źródeł historycznych

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie dokumentacji

15

przygotowanie pracy semestralnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Polityka historyczna i polityka pamięci - kwestie deﬁnicyjne; deﬁnicje inne, spory o
W1, W2, W3, U1, K1
groby i pomniki.

Sylabusy
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2.

Niuanse polskiej polityki historycznej w XX wieku. Polityka historyczna
współczesnej Rosji, Niemiec, Ukrainy.

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Polityka historyczna w innych wybranych krajach europejskich.

W1, W2, W3, U1, K1

4.

Polityka historyczna a polityka pamięci.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
tekst naukowy na min. 8 str. z przypisami i
bibliograﬁą, na temat uzgodniony z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Analiza informacji – metody i techniki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1140.5cd559f88c215.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia warsztatowe: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przede wszystkim rozwinięcie praktycznych umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia
procesu analizy informacji.

C2

Celem jest również przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu: procesu poznawczego i ograniczających go
uprzedzeń heurystycznych, pracy zespołu analitycznego, gromadzenia, weryﬁkowania i przetwarzania informacji
oraz ich efektywnego prezentowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Po zakończeniu modułu student będzie wiedzieć, jak
i jakiego rodzaju uprzedzenia heurystyczne wpływają
na proces poznawczy i jak im przeciwdziałać.

POL_K1_W01

projekt

W2

Po zakończeniu modułu student będzie posiadał
wiedzę o tym, jakie cechy posiada prawidłowo
skonstruowany produkt analityczny.

POL_K1_W01

projekt, raport

W3

Po zakończeniu modułu student będzie posiadał
wiedzę na temat aktualnych trendów kształtujących
sytuację międzynarodową oraz wiedzę o tym, jak je
analizować.

POL_K1_W03

prezentacja

U1

Po zakończeniu modułu student będzie posiadał
umiejętności samodzielnego gromadzenia,
selekcjonowania, porządkowania, weryﬁkacji
i wykorzystywania danych i informacji, tak by
przetworzyć je w wartościową wiedzę.

POL_K1_U03,
POL_K1_U05

projekt, raport

U2

Po zakończeniu modułu student będzie potraﬁł
opracowywać produkty analityczne i efektywnie je
prezentować

POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt, raport

U3

Po zakończeniu modułu student będzie potraﬁł
posłużyć się metodami, technikami oraz programami
komputerowymi wspomagającymi proces analizy
informacji i przygotowania produktów analitycznych

POL_K1_U01

projekt, raport

POL_K1_K02

projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Po zakończeniu modułu student będzie gotowy
do pracy w zespole analitycznym

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia warsztatowe

30

przygotowanie raportu

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I część (obejmująca od 3 do 4 spotkań): wprowadzenie do pracy z informacją

W1, W2, W3

2.

II część (obejmująca od 3 do 4 spotkań) warsztaty z wykorzystaniem technik
analitycznych

W3, U1, U2, U3

3.

III część (od 7 do 9 spotkań) część analityczna

U1, U2, U3, K1

4.

IV omówienie wyników prac zespołów analitycznych (1 spotkanie)

W1, W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia warsztatowe

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, raport, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
dst: 51 55 dst+: 56 65 db: 66 76 db+: 77 87 bdb: 88 100
(decyduje aktywność) Dopuszczalna jest jedna nieobecność.
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Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1140.5cd5596fa2fd6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej uwarunkowań bezpieczeństwa w wymiarze narodowym
i międzynarodowym

C2

Utrwalenie i poszerzenie terminologii stosowanej w naukach o bezpieczeństwie

C3

Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturach i instytucjach bezpieczeństwa w wybranych państwach

C4

Utrwalenie i rozwój umiejętności właściwego wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu nauk
o bezpieczeństwie w analizie i interpretacji problemów w obszarze bezpieczeństwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna i rozumie kwestie historycznych, politycznych,
kulturowo-społecznych i militarnych uwarunkowań
oraz ewolucji bezpieczeństwa w wymiarze narodowym
i międzynarodowym

POL_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Zna i rozumie różnorodność czynników
determinujących politykę bezpieczeństwa wybranych
państw

POL_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

Posiada umiejętność właściwego wykorzystania wiedzy
teoretycznej z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz
POL_K1_U03
nauk o polityce i administracji w analizie i interpretacji
problemów w obszarze bezpieczeństwa

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Posiada umiejętność właściwego wykorzystania wiedzy
teoretycznej w identyﬁkowaniu zagrożeń
POL_K1_U04
bezpieczeństwa

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest przygotowany do wykorzystania wiedzy
i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa państwa
do działania w zespole i uczestniczenia w procesach
decyzyjnych, przewidując skutki tych decyzji

POL_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Potraﬁ uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę
i umiejętności dotyczące bezpieczeństwa państwa
w dalszych etapach kształcenia.

POL_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego po zakończeniu zimnej wojny

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa

W2, U1, K1

3.

NATO w pozimnowojennym środowisku bezpieczeństwa

W1, U2, K1

4.

Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony a główne kraje UE

W2, U2, K1

5.

Państwo jako podmiot bezpieczeństwa międzynarodowego

W2, U1, K1

6.

Konﬂikty zbrojne a bezpieczeństwo podmiotów państwowych

W2, U2, K1

7.

Wielka Brytania - ewolucja koncepcji bezpieczeństwa

W1, U1, K1

8.

Polityka bezpieczeństwa Francji

W1, U1, K1

9.

RFN – nowe koncepcje bezpieczeństwa

W2, U1, K1

10.

Podstawowe tendencje i zmiany stanowiska Federacji Rosyjskiej w kwestii
bezpieczeństwa

W1, U1, K1

11.

Turecka polityka bezpieczeństwa

W1, U1, K1

12.

Neutralność a bezpieczeństwo na przykładzie Szwajcarii

W1, U1, K1

13.

Bałtyckie bezpieczeństwo – Litwa

W2, U1, K1

14.

Polityka bezpieczeństwa Ukrainy

W2, U1, K1

15.

Perspektywy bezpieczeństwa państw europejskich – szanse i zagrożenia

W1, U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywne zaliczenie prezentacji przedmiotowej, pozytywna
ocena z aktywności podczas zajęć, spełnienie wymogów dot.
frekwencji, pozytywne zaliczenie testu przeprowadzonego w
formie zdalnej lub stacjonarnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
student zna terminologię stosowaną w naukach o bezpieczeństwie
student ma podstawową wiedzę na temat historycznych, politycznych, kulturowo-społecznych i militarnych
uwarunkowań i ewolucji bezpieczeństwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym

Sylabusy
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Bezpieczeństwo ekologiczne miast
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1140.605a0aab64d35.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z problematyką zagrożeń środowiskowych na terenach zurbanizowanych, sposobami ich
ochrony, a także regułami i instytucjami odpowiedzialnymi za realizację polityki bezpieczeństwa ekologicznego
w miastach.

C2

Zachęcenie do krytycznej analizy systemów bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym w Polsce oraz
w innych miastach na świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student w pełni zna i rozumie zagadnienia związane
z bezpieczeństwem ekologicznym na poziomie miast.

POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W2

Student rozumie wpływ zagrożeń naturalnych
i antropogenicznych na środowisko i społeczeństwo
w miastach.

POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie na ocenę

U1

Student potraﬁ dokonać analizy potencjału
bezpieczeństwa ekologicznego danego miasta.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ dokonać krytycznej analizy
funkcjonowania poszczególnych elementów systemu
bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym
w Polsce.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

zaliczenie na ocenę

K1

Student jest gotów podjąć dyskusję i przedstawić
rzetelne argumenty na temat różnych aspektów
bezpieczeństwa ekologicznego oraz jego wpływu
na rozwój miast.

POL_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

Student jest gotów do uświadamiania społeczeństwa
o przyczynach i skutkach skażenia środowiska
naturalnego w miastach.

POL_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie ekspertyzy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Ekologia miast i koncepcja resilience
a) pojęcie ekosystemów miejskich
b) resilience jako koncepcja wyjaśniająca zachowanie systemów społecznych
względem zaburzeń i szoków zewnętrznych
c) procesy zachodzące między środowiskiem społecznych, a przyrodniczym na
terenach zurbanizowanych
d) przykłady badań oraz analiz

W1, W2

2.

2. Bezpieczeństwo ekologiczne we współczesnych koncepcjach rozwoju miast
a) ﬁlozoﬁa miasta idealnego
b) wybrane koncepcje organizacji miast: socjalistyczne „miasto idealne”, miasto
współczesne Le Corbusiera, Ekopolis, Miasto Spójne, miasto zrównoważone

W1, W2, K1, K2

3.

3. Zagrożenia środowiskowe w mieście
a) naturalne i antropogeniczne (cywilizacyjne) źródła zagrożeń i ich skutki

W2, K2

4.

4. Miejsce miast i obszarów zurbanizowanych w regionalnych systemach
bezpieczeństwa ekologicznego

W1, K1

5.

5. System bezpieczeństwa ekologicznego Polski
a) Podstawy formalnoprawne
b) system kierowania i koordynacji
c) Resortowe i wojewódzkie systemy bezpieczeństwa ekologicznego

U1, U2, K1

6.

6. Lokalny system bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce
a) Instytucje bezpieczeństwa ekologicznego miast
b) Mechanizmy zarządzania kryzysowego w miastach
c) Technologie wykorzystywane w zarządzaniu bezpieczeństwem ekologicznym
miast

U1, U2, K1

7.

7. Struktura ekosystemu miast – funkcje subsystemów, ochrona i adaptacja
a) gospodarka wodna
b) zarządzanie ziemią
c) ochrona powietrza
d) gospodarka odpadami
e) bezpieczeństwo energetyczne
f) ochrona sanitarno-epidemiologiczna

W1, W2, U1, U2, K1

8.

8. Realizacja i ﬁnansowanie inwestycji proekologicznych w miastach

U2, K1, K2

9.

9. Polityka bezpieczeństwa ekologicznego wybranych miast w Polsce, Europie i na
świecie.

U1, U2, K1

10.

10. Ocena potencjału bezpieczeństwa ekologicznego miasta
a) Metody analizy danych jakościowych i ilościowych dotyczących miast,
zapoznanie się z dostępnymi bazami danych lokalnych.
b) Zajęcia terenowe

U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe, obserwacja w czasie zajęć terenowych
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Aktywność na zajęciach. 2. Przygotowanie projektu analitycznego
zaliczenie na ocenę polegającego na ocenie potencjału bezpieczeństwa ekologicznego
wybranego miasta.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Współczesne problemy społeczno-polityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1140.605a0b09a6979.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest nabycie przez studentów umiejętności analizy współczesnych problemów społecznopolitycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
charakter nauk o polityce. Student zna i rozumie
sposoby funkcjonowania oraz procesy zmian
politycznych. Student zna i rozumie funkcjonowanie
społeczeństwa obywatelskiego, polityki wewnętrznej
państwa jak i międzynarodowej

POL_K1_W01,
POL_K1_W03,
POL_K1_W06

zaliczenie

POL_K1_U01,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
społeczno-polityczne. Student potraﬁ opisywać rolę
państwa, jego instytucji oraz polityki. Student potraﬁ
przygotowywać wystąpienia ustne i pisemne,
argumentować na rzecz swojego stanowiska.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do uznawania różnych punktów
widzenia.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

Przygotowanie prac pisemnych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe reprezentują bloki materiału przerabiane w trakcie
poszczególnych zajęć

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pisanie cotygodniowych prac, aktywność, obecność na zajęciach.
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Praktyczne aspekty wykorzystania i zarządzania funduszami krajowymi
i europejskimi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1140.5cd55a025a05e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

EK1: Zna genezę i ewolucję wspólnotowej pomocy
o charakterze strukturalnym [K_W08 ++], [K_W12 ++]
EK2: Wymienia instrumenty polityki strukturalnej Unii
Europejskiej, określa rolę funduszy strukturalnych
POL_K1_W06
w rozwoju regionalnym [K_W08 +++], [K_W12++]
EK3: Rozumie ogólną strukturę programowania
i zasady polityki strukturalnej, montażu ﬁnansowego
i kwaliﬁkowalności wydatków [K_W12 +]

projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

EK4: Przygotowuje samodzielnie wniosek aplikacyjny
o doﬁnansowanie z funduszy strukturalnych UE, wraz
z wszystkimi jego elementami [K_U07 +++],
[K_U08+++], [K_U09+++] EK5: Posługuje się
normami i regulacjami dotyczącymi aplikacji o dotacje
z funduszy strukturalnych UE [K_U07 +++]

POL_K1_U04

projekt

EK6: Uczestniczy w aplikacji o doﬁnansowanie
z unijnych programów pomocowych projektów
społecznych [K_K03 ++], [K_K06 ++], [K_K07 ++]
EK7: Uczestniczy w pracy instytucji wdrążających
unijne programy pomocowe [K_K06 ++], [K_K07 ++]
POL_K1_K01
EK8: Współinicjuje przygotowanie projektów
społecznych w zakresie wykorzystania środków
z poszczególnych Programów Operacyjnych [K_K03
++], [K_K07 ++] EK9: Współdziała w grupach
oddziałujących na rozwój regionalny [K_K07 +], [K_K08
++]

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do zajęć

10

konsultacje

10

analiza i przygotowanie danych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Historia polityki regionalnej
Regiony jako konsumenci funduszy strukturalnych
Reforma polityki strukturalnej i jej instrumenty
Struktura instytucjonalna systemu wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszy
Spójności
Programy Operacyjne i zakres interwencji funduszy strukturalnych
Budżet strukturalny Unii Europejskiej
Budżet, Biznesplan, studium wykonalności
Procedury aplikacji i selekcji projektów
Kwaliﬁkowalności kosztów projektu
Procedury zamówień publicznych
Etapy i zasady kontroli projektów współﬁnansowanych z funduszy strukturalnych:
obowiązki beneﬁcjenta
Monitorowanie i ewaluacja
Procedury i podręcznik promocji projektu
Warsztaty projektowe: przygotowanie i prezentacja projektu (case study), praca w
grupach

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Ruchy polityczne i społeczne współczesnego świata
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1140.5cd559fce3176.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów stosunków międzynarodowych z ruchami politycznymi i społecznymi
współczesnego świata, z uwzględnieniem ich genezy, uwarunkowań, celów i aspiracji, struktury i sposobów
działania oraz oddziaływania na środowisko społeczne, w tym międzynarodowe.

C2

Kurs koncentruje się na także na przedstawieniu ideowych inspiracji i doktrynalnych założeń oraz twórców
i liderów ruchów społecznych i politycznych, umożliwiając ich identyﬁkację, klasyﬁkację i możliwość
komparatystycznej analizy.

C3

Celem modułu jest zdobycie wiedzy na temat zasadniczych tendencji związanych z szeroko pojętą aktywnością
społeczno-polityczną we współczesnym świecie, a zwłaszcza fenomenie nowych ruchów, w tym kontestacyjnych,
miejskich, zawodowych czy religijnych.

C4

Kurs ma też uświadomić możliwe relacje pomiędzy ruchami społecznymi, politycznymi a instytucjami i innymi
aktorami sceny politycznej, często warunkujące decyzje polityczne, determinujące zachowania polityczne, także
w aspekcie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna deﬁnicje i charakterystykę ruchów politycznych i
społecznych jako uczestników stosunków
międzynarodowych; posiada wiedzę na temat
istotnych ruchów politycznych współczesności, ich
genezy i zjawisk determinujących ich powstawanie

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2

Zna relacje między aktywnością ruchów politycznych
i społecznych a ich ideologiczną podbudową

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

esej

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ wykazać wpływ ruchów politycznych
i społecznych na procesy polityczne współczesnego
świata, wskazać różnice między ruchami politycznymi
a społecznymi oraz wskazać relacje między
aktywnością ruchów politycznych i społecznych a ich
ideologiczną podbudową.

U2

Student posiada umiejętność antycypowania pewnych
zjawisk i ruchów społecznych i politycznych, określania POL_K1_U01,
kierunku ich rozwoju czy też konieczności ich
POL_K1_U05
modyﬁkacji.

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student rozumie znaczenie ruchów społeczno politycznych i potraﬁ argumentować zasadność ich
istnienia

K2

Student jest gotów do analizowania roli i znaczenia
ruchów społeczno - politycznych oraz argumentowania POL_K1_K01,
zasadności aktywności w sferze publicznej, jak również POL_K1_K04
do podjęcia takiej aktywności

POL_K1_K01,
POL_K1_K04

prezentacja

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

projektowanie

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs dostarcza wiedzy na temat wybranych ruchów społecznych i politycznej
współczesności, ich twórców i ideologów oraz wpływu i oddziaływania na kształt
współczesnego świata. Student kończący kurs posiada wiedzę o genezie oraz
przyczynach powstawania nowych ruchów politycznych, społecznych i religijnych.
Potraﬁ odnaleźć ideowe fundamenty tkwiące u źródeł danego ruchu, instytucji czy
mechanizmów politycznych oraz przedstawić ich komparatystyczną analizę.
Wiedza teoretyczna pomaga w zrozumieniu i ocenie praktycznego działania we
współczesnym świecie, zwłaszcza wobec takich wyzwań jak globalizacja,
regionalizacja, integracja, kontestacja, wzrostu tendencji separatystycznych i
nacjonalistycznych oraz radykalizujących się postaw społecznych i nastrojów
kontestacyjnych.

W1, U1, K1

2.

Ruchy społeczne a ruchy polityczne, stowarzyszenia, partie, instytucje konceptualizacja pojęć. Zagadnienia teoretyczne, możliwe wzajemne relacje,
uwarunkowania, struktura, cele i metody działania, założenia ideowe, wartości,
aspiracje polityczne.

W1, W2

3.

Wybrane ruchy polityczne o znaczeniu międzynarodowym (np.syjonizm)

W1, U1, K1

4.

Nowe ruchy społeczne

W2, U1, K2

5.

Fundamentalizmy i nowe ruchy religijne

W1, U1, K1

6.

Fenomen panruchów (np. panslawizm, panislamizm, panarabizm,
panamerykanizm)

W1, U1, K1

7.

Feminizm i ruchy na rzecz praw kobiet

W1, U1, K1

8.

Kontestacja i nowe ruchy miejskie

W1, U2, K2

9.

Ruchy pacyﬁstyczne i ekologiczne

W1, U1, K2

10.

Fenomen włoskiego faszyzmu

W1, U1, K1

11.

Ruchy populistyczne o charakterze politycznym (np.Ruch Pięciu Gwiazd)

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie prezentacji, eseju,
projektu lub kolokwium zaliczeniowego
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Edukacja polityczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1140.605a0bd5ad7e8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi podstawami edukacji politycznej, analiza
jej uwarunkowań ze szczególnym naciskiem na kształtowanie świadomości politycznej.

C2

Kształtowanie świadomych postaw i krytycznego myślenia na temat polityki i uczestnictwa politycznego oraz
obywatelskiego.

C3

Zapoznanie studentów z formami i źródłami edukacji politycznej podczas zajęć praktycznych i warsztatów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane
z edukacją polityczną.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

Student rozumie zależności pomiędzy rozumieniem
polityki a działaniem politycznym w uwarunkowaniach
instytucjonalnych liberalnej demokracji.

POL_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ identyﬁkować postawy wobec polityki
i przeprowadzać proste badania terenowe związane
z postawami wobec polityki i norm politycznych.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03

projekt, raport

U2

Student potraﬁ analizować raporty z badań
i wyprowadzać oraz komunikować wnioski z badań.

POL_K1_U04,
POL_K1_U06

projekt, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w grupie skupionej wokół
prostego projektu badawczego i aktywnego
zaangażowania w pracę grupy.

POL_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

Student jest gotów do wykorzystywania wiedzy
teoretycznej i praktycznej na rzecz kształtowania
własnej postawy politycznej i obywatelskiej.

POL_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

badania terenowe

5

przygotowanie do zajęć

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Przygotowywanie projektów

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polityka i polityczność. Pojmowanie polityki jako „publicznej aktywności wolnych
osób”.

W1, K2

2.

Formy publicznej aktywności jednostek – zajęcia praktyczne.

W2, U1, K1

Sylabusy
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3.

Edukacja obywatelska a edukacja polityczna.

W1, W2, U1

4.

Republikańskie wzorce edukacji politycznej i obywatelskości.

W1, K2

5.

Praktyczne kształtowanie wzorców obywatelskości: stowarzyszenia, sfera
publiczna, wspólnota lokalna, uczestnictwo polityczne, wolontariat – warsztat.

W2, U2, K2

6.

Kształtowanie świadomości politycznej jednostki-obywatela.

W2, U1

7.

Projekty studenckie: świadomość polityczna - uwarunkowania praktyczne.

U1, K1

8.

Źródła edukacji i samoedukacji politycznej: normy, partycypacja obywatelska i
polityczna, postawy wobec polityki, dostęp do informacji.

W1, W2, U1

9.

Czynniki ograniczające kształtowanie świadomości politycznej a tym samym
świadomych postaw wobec polityki.

W2, U1, U2

10.

Zaufanie i kapitał społeczny a postawy wobec polityki.

W1, W2, U1

11.

Demokracja deliberatywna jako model kształtowania świadomych postaw
politycznych.

W2, K2

12.

Lokalna reprezentacja polityczna i zaangażowanie lokalne – zajęcia praktyczne.

U2, K1

13.

Warsztat: projekty studenckie.

U1, U2, K1, K2

14.

Warsztat: projekty studenckie.

U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt,
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność obowiązkowa. Aktywny udział w zajęciach.
Przygotowanie projektu grupowego lub indywidualnego.
Przygotowanie raportów z zajęć
warsztatowych/praktycznych.
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Think tanki w Polsce i na świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLKDPS.180.5cd559b4cef86.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Słuchacze zostaną zaznajomieni z deﬁnicjami, funkcjami i typologiami think tanków, a także etapami ich rozwoju

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu miejsca i roli think tanków w systemie społeczno-politycznym oraz ich relacji
z innymi elementami systemu

C3

Zapoznanie studentów z problematyką związaną z funkcjonowaniem think tanków, zarówno w Polsce jak
i w innych państwach, a w szczególności w USA, Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech, a także w Unii Europejskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna pojęcie oraz typologie think tanków

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W06

prezentacja

W2

rozumie różnice pomiędzy think tankami oraz innymi
organizacjami i grupami lobbingowymi

POL_K1_W06,
POL_K1_W07

zaliczenie ustne,
prezentacja

W3

zna uwarunkowania społeczne i polityczne wpływające
na powstawanie i rozwój think tanków

POL_K1_W03,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

prezentacja

W4

rozumie sposób funkcjonowania i znaczenie think
tanków dla systemu politycznego oraz społeczeństwa
obywatelskiego

POL_K1_W02,
POL_K1_W05,
POL_K1_W07

zaliczenie ustne

U1

potraﬁ analizować miejsce i rolę think tanków
w systemie społeczno-politycznym

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

zaliczenie ustne,
prezentacja

U2

potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną
do zaprezentowania wybranego think tanku

POL_K1_U05,
POL_K1_U06

prezentacja

U3

potraﬁ wyjaśnić różne aspekty niezależności think
tanków

POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie ustne,
prezentacja

POL_K1_K01,
POL_K1_K03

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do podejmowania aktywności w think
tanakch oraz innych organizacjach społeczeństwa
obywatelskiego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

35

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicje, funkcje, typologie think tanków oraz ich geneza i etapy rozwoju

W1, W3, U3

2.

Miejsce i rola think tanków w systemie społeczno-politycznym oraz ich relacje z
innymi elementami systemu

W3, U1

3.

Think tanki a partie polityczne, organizacje pozarządowe oraz grupy lobbingowe

W2, W3

4.

Metodologia ustalania rankingów think tanków oraz sposoby szkolenia
pracowników

W4, U3, K1

5.

Anglosaski model organizacji typu think tank

W3, W4, U1, U3

6.

Funkcjonowanie think tanków w systemie politycznym USA

W3, W4, U1

7.

Działalność fundacji politycznych w Niemczech

W2, W3, W4, U1, U3

8.

Regulacje prawne i rozwój think tanków w Polsce

W2, W3

9.

Charakterystyka sektora think tanków w Polsce

W2, W4, U1, U2, K1

10.

Fundacje polityczne w Unii Europejskiej

W2, W3, W4, U1

11.

Egzempliﬁkacja wybranych think tanków w Polsce i na świecie

W1, W3, W4, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na zaliczenie konwersatorium składa się: 1) Aktywność podczas
zajęć w postaci brania udziału w dyskusjach na bazie
przeczytanych tekstów, argumentowanie swojego stanowiska
(punktowane każdorazowo po zajęciach) 2) Przygotowanie i
przedstawienie prezentacji poświęconej wybranemu think
tankowi

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Normy, prawo i polityka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLIZPolS.180.5cd559a803290.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest poznanie sposobu funkcjonowania norm w systemach społecznych, zrozumienie roli
i znaczenia prawa w relacjach politycznych oraz uzyskanie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji procesu
tworzenia i stosowania prawa z zastosowaniem różnych metod.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna proces historycznej ewolucji organizacji
społecznej i związek pomiędzy tą ewolucją
a powstaniem zjawiska norm prawnych, rozumie rolę
religii w rozwoju społecznym i w rozwoju zjawiska
prawa

POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

prezentacja

W2

Rozumie mechanizm powstawania norm prawnych,
zna historyczne i współczesne modele tworzenia
i stosowania prawa oraz społeczne i polityczne
uwarunkowania tych modeli

POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

prezentacja

W3

Zna ewolucję społecznej i politycznej roli prawa
w rozwoju politycznym Europy

POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ rekonstruować i analizować problemy związane
z relacją pomiedzy normami prawnymi a religijnymi
w perspektywie historycznej

POL_K1_U02,
POL_K1_U05

prezentacja

U2

Potraﬁ zidentyﬁkować i objaśnić odmienność pojęcia
prawa w kontekście ﬁlozoﬁczno-dogmatycznym,
społecznym i politycznym

POL_K1_U01,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

prezentacja

U3

Potraﬁ zidentyﬁkowaćspecyﬁkę funkcjonowania prawa
w rzeczywistości politycznej III RP na tle współczesnej
Europy, potraﬁ zidentyﬁkować przyczyny kryzysu
państwa prawa i konstytucjonalizmu we współczesnej
Europie

POL_K1_U01,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

prezentacja

POL_K1_K02,
POL_K1_K04

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Uznawania odmienności kulturowych i historycznych,
warunkujących odmienna rolę prawa w systemach
politycznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie eseju

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Pojęcie prawa; Prawo jako konstrukt społeczny, uwarunkowany rozwojem
organizacji społecznej człowieka; Prawo, religia i państwo - wzajemne zależności w
rozwoju hisotrycznym; Odmienności w kształtowaniu się organizacji państwowej w
wielkich cywilizacjach i odmienna rola religii i prawa w cywilizacji Chin, Indii,
islamu i Europy; Historyczna ewolucja systemów prawnych; Rodzaje systemów
prawnych; Prawo jako konstrukt społeczny. Rola prawa w systemie społecznym;
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
Percepcja prawa a jego obowiązywanie; Państwo prawa i rule of law jako wytwór
kultury politycznej Zachodu; Stosowanie prawa. Law in action; Stanowienie prawa K1
jako zjawisko społeczne; Uwarunkowania polityczne procesu legislacyjnego;
Stanowienie prawa w Polsce jako proces polityczny; Relacje pomiędzy elitą
prawniczą a polityczną; Idea ius scripta i jej krytycy. Konstytucjonalizacja polityki;
Państwo postkomunistyczne i specyﬁka jego systemu prawnego. Transformacja
polskiego systemu prawnego po 1989 r.;
Polskie reformy sądownictwa po 2015 r

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przedstawienie prezentacji, esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Tworzenie komunikatów informacyjnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLKDPS.180.5cd559b4f2e6b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie studentom wiedzy o podstawowych rodzajach komunikatów informacyjnych skierowanych
do mediów, tworzonych przez służby prasowe instytucji publicznych oraz odpowiednie działy organizacji
i przedsiębiorstw.

C2

Nauczenie studentów tworzenia zestawu materiałów dla prasy (mediów), poprzez naukę tworzenia
poszczególnych rodzajów komunikatów.

C3

Zapoznanie studentów z zagadnieniem sprostowań prasowych.

C4

Zapoznanie studentów z rodzajami i zasadami organizacji konferencji prasowych i brieﬁngów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie podstawowe rodzaje
komunikatów informacyjnych.

POL_K1_W06

zaliczenie ustne, Krótkie
prace pisemne

W2

Student rozumie różnice w zastosowaniu
poszczególnych rodzajów komunikatów z zależności
od potrzeb reprezentowanej instytucji.

POL_K1_W06,
POL_K1_W07

zaliczenie ustne, Krótkie
prace pisemne

W3

Student zna zasady relacjonowania wydarzeń
związanych z działalnością reprezentowanej instytucji.

POL_K1_W07

zaliczenie ustne, Krótkie
prace pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ opracowywać i redagować komunikaty
informacyjne instytucji i urzędów w celu udostępnienia
ich mediom.

POL_K1_U06

projekt, Krótkie prace
pisemne

U2

Student potraﬁ redagować i zna zasady publikacji
sprostowań w środkach masowego komunikowania.

POL_K1_U04,
POL_K1_U06

projekt, Krótkie prace
pisemne

U3

Student potraﬁ gromadzić, selekcjonować
i hierarchizować informacje niezbędne w komunikacji
ﬁrmy, urzędu, czy organizacji społecznej z mediami.

POL_K1_U04,
POL_K1_U06

projekt, Krótkie prace
pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do profesjonalnego współtworzenia
polityki informacyjnej podmiotów publicznych.

POL_K1_K03

projekt, Krótkie prace
pisemne

K2

Student jest gotów do krytycznego spojrzenia
na funkcjonowanie instytucji publicznych, dzięki
umiejętnościom wyszukiwania i analizowania
informacji.

POL_K1_K01

projekt, Krótkie prace
pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Przygotowanie prac pisemnych

20

Przygotowywanie projektów

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do ćwiczeń

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Zajęcia organizacyjne - wprowadzenie do problematyki zajęć, omówienie
sposobów realizacji zajęć, zadań i warunków zaliczenia.

W1, W2, W3

2.

2. Wybrane rodzaje materiałów dla mediów - charakterystyka; wybór podmiotów
do reprezentowania przez studentów.

W1, W2, W3

3.

3. Press advisory - omówienie prac; press release - pogłębione przedstawienie.
4. Press release - omówienie prac; backgrounder - pogłębione przedstawienie.
5. Backgrounder - omówienie prac; fact sheet - pogłębione przedstawienie.
6. Fact sheet - omówienie prac; position paper - pogłębione przedstawienie.
7. Position paper - omówienie prac.

U1, U3, K1, K2

4.

8. Komunikat kryzysowy - omówienie zasad i specyﬁki; omówienie
przygotowanych przez studentów sytuacji kryzysowych.

W1, W2, W3

5.

9. Komunikat kryzysowy - warsztaty, praca wspólna
10. Komunikat kryzysowy - omówienie prac; press kit- pogłębione przedstawienie.
11. Press kit - studenci przedstawiają ostateczne wersje swych komunikatów, jako
zestaw materiałów dla mediów.

U1, U3, K1, K2

6.

12. Sprostowania i komunikaty urzędowe – zasady publikacji i redagowania.

U2

7.

13. Konferencje i brieﬁngi prasowe – omówienie i zasady; dyskusja na temat
"dobrych praktyk" w organizacji i prowadzeniu konferencji prasowych.
14. Konferencje i brieﬁngi prasowe – warsztaty.

U1, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne,
projekt, Krótkie prace
pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Obecność na zajęciach. 2. Ocena wykonanych materiałów
informacyjnych (rodzaje materiałów określone są w treściach
programowych) - krótkie prace pisemne. 3. Ocena i terminowość
dostarczenia zestawu materiałów dla mediów w wersji ostatecznej (po
korektach, uwagach i omówieniu) - projekt. 4. Ocena przygotowania
na zajęcia, pracy w grupach i ich efektów - komponent zaliczenia
ustnego jako przygotowanie i aktywny udział w zajęciach. 5. Możliwe
inne metody sprawdzenia nabycia wiedzy - krótkie kolokwia pisemne
lub ustne, dodatkowe prace (w przypadkach nieprzygotowania
studenta na zajęcia). Warunki dopuszczenia do zaliczenia. 1.
Obecność na minimum połowie zajęć. 2. Usprawiedliwienie i
odpracowanie nieobecności (jeśli 2 lub więcej; nie więcej niż połowa
zajęć). Niezależnie od nieobecności student musi wykonać i
przedstawić od oceny wszystkie zalecone zadania. Odpracowywanie
nieobecności polega na przestudiowaniu dodatkowych tekstów
przewodnich lub na dodatkowych zadaniach pisemnych.
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Samorząd terytorialny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.180.5cd559aa6a853.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie podstawowej wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz statusie, ustroju i funkcjonowaniu samorządu
terytorialnego w Polsce. Nabycie praktycznych umiejętności przydatnych w działalności samorządowej
i działalności politycznej lub społecznej na poziomie lokalnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

przyczyny, istotę i znaczenie oraz ograniczenia
i wyzwania dla procesów decentralizacji
we współczesnych państwach

POL_K1_W02,
POL_K1_W07

egzamin pisemny

W2

proces zmian i ewolucji systemu władzy lokalnej
i samorządu terytorialnego w Polsce

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

kategorię demokracji lokalnej

POL_K1_W02,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

egzamin pisemny

W4

system, organizację, ustrój, zadania i kompetencje
samorządu terytorialnego w Polsce

POL_K1_W02,
POL_K1_W07

egzamin pisemny

W5

problematykę ﬁnansów samorządu terytorialnego

POL_K1_W03

egzamin pisemny

W6

polityki publiczne prowadzone przez samorząd
terytorialny

POL_K1_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

podjąć działania w celu rozwiązania różnorodnych
problemów stojących przed społecznościami lokalnymi

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

U2

posługiwać się terminologią z obszaru samorządności
i władzy lokalnej

POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
kazus

U3

POL_K1_U01,
analizować i oceniać funkcjonowanie i podejmowania
POL_K1_U03,
działania organów jednostek samorządu terytorialnego
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U4

stosować w praktyce procedury i przepisy wynikające
z ustaw o samorządzie gminnym

POL_K1_U04,
POL_K1_U06

kazus, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy w grupie

POL_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

podjęcia aktywności publicznej na poziomie lokalnym

POL_K1_K01,
POL_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

29

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Organizacja terytorialna państwa. Procesy centralizacji i decentralizacji.

W1

2.

Samorząd terytorialny - geneza i deﬁnicje

W1, W3

3.

Współczesny samorząd terytorialny - modele, typologie, problemy i wyzwania

W1, W2, W3

4.

Historia samorządu terytorialnego i ustroju władzy lokalnej w Polsce od II RP do
końca lat osiemdziesiątych XX w.

W2

5.

Proces transformacji ustrojowej a samorząd terytorialny

W2

6.

Proces zmian i reform w systemie samorządu terytorialnego w Polsce od 1990 r.
Stan obecny.

W2, W4

7.

Status prawny samorządu terytorialnego w Polsce

W4

8.

Ustrój jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw). Ustrój
Warszawy

W3, W4

9.

System wyborczy w Polsce na poziomie lokalnym i regionalnym

W3, W4

10.

Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym

W3, W4

11.

Zadania samorządu terytorialnego

W4, W6

12.

Kompetencje samorządu terytorialnego

W4, W6

13.

Nadzór nad samorządem terytorialnym

W4, W6

14.

Finanse samorządowe

W5

15.

Praktyka funkcjonowania samorządu terytorialnego na przykładzie gminy i jej
organów

U1, U2, U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin składa się z 4 pytań i trwa maksymalnie 1 godzinę.
Punktacja egzaminu: • 11, 12 => 3,0 • 13,14 => 3,5 • 15,16 => 4,0
• 17, 18 => 4,5 • 19,20 => 5,0 Za jedno pytanie można otrzymać od
0 do 4 punktów. Do punktów otrzymanych za odpowiedzi na pytania
egzaminacyjne są doliczane punkty za ocenę z ćwiczeń na zasadzie: •
Ocena 3,0 – 0 punktów • Ocena 3,5 – 1 punkt • Ocena 4,0 – 2 punkty
• Ocena 4,5 – 3 punkty • Ocena 5,0 – 4 punkty
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zajęcia składają się z dwóch części. W pierwszej omawianie są
najważniejsze zagadnienia związane z polityczną i ustrojową pozycją
gminy oraz ustrojem samorządu gminnego ze szczególnym
uwzględnieniem rady gminy. Część druga ma charakter praktyczny.
Studenci przygotowują prezentacje dotyczące praktyki
funkcjonowania samorządu gminnego oraz uczestniczą w
symulacjach obrad organu stanowiącego gminy. Grupa zajęciowa
zostaje podzielona na zespoły. Każdy uczestnik zajęć występuje w roli
radnego samorządowego a zespół w roli klubu radnych. Cele
symulacji: - zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu i działalności organów
samorządu terytorialnego, - zdobycie praktycznych umiejętności
działania politycznego, - zachęcenie do aktywności w samorządzie
lokalnym i w ramach społeczności lokalnej. W ramach symulacji
studenci pełniąc rolę radnych gminy stosują procedury przewidziane
w przepisach prawa (głównie ustawy o samorządzie gminnym) i
rozwiązują typowe problemy dla samorządu gminnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wielka Brytania: polityka i ustrój
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLIZPolS.180.604d5046dd238.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze współczesnymi zagadnieniami ustrojowymi,
politycznymi oraz społeczno-ekonomicznymi Wielkiej Brytanii. Udział w zajęciach pozwoli studentom na uzyskanie
pogłębionej, specjalistycznej wiedzy z zakresu współczesnej brytyjskiej polityki, obejmującej szereg zagadnień
związanych zarówno z wybranymi aspektami polityki wewnętrznej, jak i najważniejszymi problemami polityki
zagranicznej oraz pozycji międzynarodowej Zjednoczonego Królestwa we współczesnym świecie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

instytucje polityczne Wielkiej Brytanii, ich
funkcjonowanie oraz przebieg zachodzących w nich
procesów decyzyjnych.

POL_K1_W04

zaliczenie na ocenę, esej

W2

najważniejsze zagadnienia współczesnej brytyjskiej
polityki w jej różnych aspektach.

POL_K1_W04,
POL_K1_W07

zaliczenie na ocenę, esej

W3

prawne, społeczne, historyczne i ekonomiczne
uwarunkowania współczesnej brytyjskiej polityki.

POL_K1_W04,
POL_K1_W07

zaliczenie na ocenę, esej

U1

analizować zróżnicowane zagadnienia polityki
wewnętrznej i zewnętrznej Wielkiej Brytanii

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie na ocenę, esej

U2

przedstawić pisemną analizę procesów i zjawisk
politycznych .

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę, esej

U3

analizować i porównywać programy partyjne
w dziedzinie polityki społeczno-ekonomicznej oraz
zagranicznej i bezpieczeństwa

POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę, esej

U4

przygotowywać analizy eksperckie i prognozy
polityczne

POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do współczesnej polityki brytyjskiej.

W2, U1

2.

Podstawowe podejścia analityczne w badaniach nad ustrojem i współczesną
polityką w Wielkiej Brytanii.

W1, U1

3.

Instytuvje ustroju konstytucyjnego i reformy ustrojowe.

W1, U2

4.

Partie polityczne i system partyjny.

W1, W3, U3

Sylabusy
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5.

Wybory i system wyborczy.

W1, W2, U2, U3, U4

6.

Kampanie i zachowania wyborcze.

W1, W2, W3, U1, U3

7.

Polityka brytyjska w wymiarze lokalnym.

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

8.

Wielka Brytania wobec Brexitu.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział w zajęciach oraz
zaliczenie na ocenę, esej złożenie w wyznaczonym terminie pracy zaliczeniowej w formie
pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Prawne i etyczne uwarunkowania doradztwa politycznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLKDPS.180.5cd559b43f6e5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy na temat obszaru związanego z pełnieniem funkcji doradcy politycznego

C2

Omówienie prawnych i etycznych regulacji wpływających na kształtowanie właściwej postawy doradcy
politycznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna podstawy prawne regulujące prawa i obowiązki
doradcy politycznego

POL_K1_W04,
POL_K1_W05

projekt, prezentacja

W2

Wie jakie normy prawne i etyczne ograniczają
swobodę doradcy politycznego

POL_K1_W04,
POL_K1_W05

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ rozróżnić jakie działania są dozwolone
i etyczne, a które wykraczają poza ramy prawne lub
dobre obyczaje

POL_K1_U04

projekt, prezentacja

U2

Wykorzystać wiedzę z zakresu norm prawnych
i etycznych do wykonywania przykładowych zadań
praktycznych

POL_K1_U04,
POL_K1_U05

projekt, prezentacja

POL_K1_K01,
POL_K1_K04

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Współpracy w sytuacjach wymagających szybkiego
reagowania i podejmowania istotnych decyzji

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie projektu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Początki doradztwa politycznego w Polsce oraz na świecie

W1

2.

Prawne uwarunkowania doradztwa politycznego, etyczne zasady obowiązujące
doradców politycznych

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Ćwiczenia praktyczne, zagadnienia wskazane przez studentów stanowiące
uzupełnienie omówionych tematów głównych

3.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczne uczestnictwo w
zajęciach, dopuszczalne są nie więcej niż 2 nieobecności. Każdy student
zobowiązany jest również do opracowania materiałów multimedialnych i
przygotowania jednej prezentacji na wybrany przez siebie i
skonsultowany z prowadzącą, temat. Wśród ocen cząstkowych,
projekt, prezentacja wpływających na ostateczną ocenę zaliczeniową, bardzo cenione są
oceny z aktywności i pracy w grupach. Uzyskanie pozytywnej oceny z
prezentacji oraz aktywności i pracy zespołowej, przy odpowiedniej
frekwencji, stanowi podstawę do uzyskania zaliczenia. Brak aktywnej
pracy na zajęciach może zostać zastąpiony dodatkowym pisemnym
zaliczeniem. Forma zaliczenia końcowego - ustna
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Polska myśl polityczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.180.5cd559aa0e10b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z kierunkami polskiej myśli politycznej od XIX wieku do czasów współczesnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

poszczególne kierunki polskiej myśli politycznej

POL_K1_W01,
POL_K1_W02

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej
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W2

znaczenie myśli politycznej w dziejach Polski

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej

W3

czym może grozić konﬂikt pomiędzy odrębnymi
nurtami politycznymi

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy doktryny poszczególnych kierunków
politycznych

POL_K1_U03,
POL_K1_U05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

U2

interpretować podstawowe teksty programowe
poszczególnych partii politycznych

POL_K1_U03,
POL_K1_U05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

U3

wykorzystywać informacje medialne dotyczące partii
politycznych

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

esej

U4

prognozować dalszy rozwój istniejących partii
politycznych

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U06

esej

U5

identyﬁkować poszczególne enuncjacje ideologiczne
z konkretnymi partiami politycznymi

POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

formułowania wizji ustroju politycznego i społecznoekonomicznego oraz modeli polityki zagranicznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Charakterystyka kierunków polskiej myśli politycznej od XIX wieku do czasów
współczesnych, ukazując ich główne ogniwa rozwojowe, ciągłość i przemiany

W1, W2, U1, U2

2.

Analiza formułowanych wizji ustroju politycznego i społeczno-ekonomicznego oraz
modelu polityki zagranicznej

W3, U3, U4, U5

3.

Historia i kierunki polskiej myśli politycznej: konserwatyzm i monarchizm;
nacjonalizm oraz nurty pokrewne; myśl państwowa (piłsudczykowska); liberalizm i
demoliberalizm; myśl chadecka oraz nurty nawiązujące do nauczania społecznego
Kościoła katolickiego; myśl ruchu ludowego; socjalizm; myśl komunistyczna

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Obecność na wykładach - powyżej 50%

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, esej

Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien posiadać wiedzę historyczną oraz wiedzę o społeczeństwie z zakresu szkoły średniej

Sylabusy
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Zarządzanie publiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLIZPolS.180.604d5083722fe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania publicznego oraz analiza studiów
przypadku zarządzania konkretnymi instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami społecznymi
realizującymi zadania publiczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna akty prawne, które regulują działalność
instytucji publicznych.

POL_K1_W04,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

zaliczenie ustne, projekt

W2

Student ma wiedzę na temat praktycznych zasad
zarządzania.

POL_K1_W04,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

zaliczenie ustne, projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student umie interpretować statuty, plany ﬁnansowe
oraz rozliczenia roczne z działalności instytucji
publicznych.

POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie ustne, projekt

U2

Student umie analizować i oceniać decyzje
menadżerskie osób zarządzających instytucjami
publicznymi.

POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie ustne, projekt

POL_K1_K01,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

zaliczenie ustne, projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w instytucjach
publicznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

analiza dokumentów programowych

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

[I] Wprowadzenie do zarządzania instytucjami publicznymi. Kwestie deﬁnicyjne
oraz szerszy kontekst ich działania; [II] Analiza podstawowych aktów prawnych
regulujących ich funkcjonowanie; [III] Praktyczne modele zarządzcze; [IV] Jak
czytać statut, plan ﬁnansowy oraz rozliczenie roczne?; [V] Studia przypadków:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Polska Agencja Kosmiczna, Krakowski Park
Technologiczny; PKO Bank Polski; Stowarzyszenie "Siemacha".

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie projektu
zaliczenie ustne, projekt prezentowanego przez studentów oraz egzaminu ustnego. Egzaminy
odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji państwa.

Sylabusy
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Polityka społeczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.180.5cc03452ddb10.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i zapoznanie studentów z istotą wybranych zagadnień z polityki spłecznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie podstawowe podejścia
badawcze właściwe dla polityki społecznej

POL_K1_W01

esej, prezentacja
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W2

Student zna i rozumie sposoby funkcjonowania oraz
zmiany zachodzące w instytucjach właściwych dla
polityk szczegółowych w polityce społecznej, zarówno
w kraju jak i w obszarze europejskim.

POL_K1_W03,
POL_K1_W06

esej, prezentacja

W3

Student zna i rozumie relacje między zjawiskami
ekonomicznymi a społecznymi, które generują kwestie
polityki społecznej.

POL_K1_W03,
POL_K1_W06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ posługiwać się podstawową wiedzą
teoretyczną w wyjaśnianiu zachowań jednostki
i społeczeństwa w zaspakajaniu potrzeb

POL_K1_U01,
POL_K1_U03

esej, prezentacja

U2

Student potraﬁ analizować działalność państwa
i organizacji trzeciego sektora w realizacji funkcji
polityki społecznej.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do współdziałania w grupie

POL_K1_K01

esej, prezentacja

K2

Student jest gotów do współdziałania z innymi
szanując odmienne poglądy i opinie, rozstrzygania
pojawiających się dylematów, co umożliwia
prezentacje i dyskusję na tematy związane
z wybranymi politykami szczegółowymi polityki
społecznej.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02

esej, prezentacja

K3

Student jest gotów do ustawicznego poszerzania
wiedzy z zakresu polityki społecznej

POL_K1_K04

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza problemu

20

analiza aktów normatywnych

10

analiza badań i sprawozdań

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Polityka społeczna - uwagi wprowadzające do przedmiotu, deﬁnicja, siatka
pojęciowa.

W1, U1, K1

2.

Przedmiot, podmiot, metody badawcze i kwestie polityki społecznej.

W1, W2, U1, K2

3.

Historia polityki społecznej.

W2, W3, U2, K2, K3

4.

Polityka społeczna w aspekcie doktrynalnym.

W1, U1, K2

5.

Polityka społeczna w zapisie wybranych dokumentów krajowych i
międzynarodowych.

W1, U1, K1, K3

6.

Polityka rodzinna w Polsce i w wybranych państwach europejskich.

W2, U1, K1

7.

Polityka mieszkaniowa w Polsce i wybranych państwach europejskich.

W2, U1, K1

8.

Polityka edukacyjna w Polsce i wybranych państwach europejskich.

W2, U1, K1

9.

Polityka zdrowotna w Polsce i wybranych państwach europejskich.

W2, U1, K1

10.

Zjawisko patologii społecznych w Polsce i wybranych państwach europejskich.

W2, U1, K1

11.

Rynek pracy w Polsce i wybranych państwach europejskich.

W3, U1, K1

12.

Trzeci sektor w polityce społecznej w Polsce i wybranych państwach europejskich.

W3, U2, K2

13.

Zjawisko korupcji - przyczyny, skutki i przeciwdziałanie Polsce i wybranych
państwach europejskich.

W3, U1, K2

14.

Kwestia równouprawnienia - dyskryminacja a równouprawnienie.

W2, U1, K2

15.

Konwergencja polityki społecznej i jej skutki.

W3, U1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot może być zaliczony w dwóch alternatywnych formach: - forma
pisemna = udzielona odpowiedź na trzy pytania (każda odpowiedź
oceniana oddzielnie, ich suma dzielona przez trzy daje ocenę ﬁnalną; forma ustana = ocena z konspektu+ocena z prezentacji + ocena za ilość
aktywności = suma trzech ocen dzielona przez trzy daje ocenę ﬁnalną. W
przypadku konieczności przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej =
udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej (konieczne przypisy) na trzy
wybrane przez studenta pytania z udostępnionej listy zagadnień i
przesłanie ich w wyznaczonym terminie drogą e-mailową na adres:
ewa.bujwid-kurek@uj.edu.pl Każda odpowiedź oceniana jest w skali od 5.0
-2.0, suma ocen dzielona przez trzy daje ocenę końcową.
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Kultura języka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.180.5cd425ef2c7eb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podniesienie kompetencji językowej i komunikacyjnej studentów.

C2

Zapoznanie studentów z nowymi zjawiskami w języku polskim

C3

Przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w dyskursie publicznym.

C4

Wyrobienie umiejętności krytycznego osądu tekstów i zjawisk językowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

- podstawowe pojęcia wiedzy o języku - tendencje
rozwojowe współczesnej polszczyzny ze szczególnym
uwzględnieniem komunikowania politycznego - zasady
rządzące poszczególnymi systemami języka polskiego
i najczęstsze przypadki ich naruszania

POL_K1_W05

prezentacja

POL_K1_U06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- identyﬁkować i poddawać krytycznemu osądowi
nowe zjawiska w języku polskim - zastosować poznane
pojęcia w opisie zjawisk językowych - potraﬁ
przygotowywać poprawne językowo i funkcjonalne
teksty, szczególnie w zakresie komunikowania
politycznego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

- aktywnego uczestnictwa językowego w życiu
publicznym - etycznych zachowań językowych w pracy
zawodowej i działalności publicznej

POL_K1_K02,
POL_K1_K03

prezentacja

K2

-dalszego uzupełniania wiedzy o języku orazrozwijania
kompetencji językowych

POL_K1_K04

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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- Podstawowe pojęcia wiedzy o języku
- Znaczenie języka dla rozumienia rzeczywistości
- Rola języka w życiu społecznym i politycznym
- Etyka słowa
- Naruszenia zasad etyki słowa w polskiej debacie publicznej
- Estetyka słowa i najczęstsze przypadki naruszania jej zasad
- Pojęcie językowego obrazu świata
- Świat polityki w języku polskim
1.

- Zróżnicowanie współczesnej polszczyzny

W1, U1, K1, K2

- Język polityki - jego cechy, funkcje, wewnętrzne zróznicowanie
- Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, ze szczególnym
uwzględnieniem zmian w języku polityki i polskiej debacie publicznej
- Kompetencja komunikacyjna
- Norma językowa, błąd językowy
- Najczęściej pojawiające sie błędy we współczesnej polszczyźnie i ich
konsekwencje
- Tendencje rozwojowe polskiego systemu leksykalnego i ich krytyczna ocena ze
szczególnym uwzględnieniem słownictwa politycznego
- Negatywnie oceniane zjawiska we współczesnym języku polskim.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- obecność na zajęciach - wygłoszenie prezentacji - udział w dyskusjach kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Organizacja i zarządzanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.180.5cd5596a7ee4d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z procesem zarządzania organizacjami

C2

przekazanie wiedzy o organizowaniu się

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

terminologie z zakresu organizowania

POL_K1_W06,
POL_K1_W07

projekt, prezentacja
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W2

terminologie z zakresu zarządzania

POL_K1_W06,
POL_K1_W07

projekt, prezentacja

W3

ewolucje podejść badawczych w organizacji
i zarządzaniu

POL_K1_W01

projekt, prezentacja

posługiwać się terminologią z zakresu organizacji

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt, prezentacja

U2

Potraﬁ w praktyce stosować narzędzia z nauki
zarządzania i aplikować je do konkretnych organizacji

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt, prezentacja

U3

posługiwać się terminologią z zakresu zarządzania

POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

projekt, prezentacja

POL_K1_K02,
POL_K1_K04

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pomocy w doradztwie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do organizacji i zarządzania

W1, W2, W3

2.

Planowanie strategiczne

W1, W2, W3, U1, U2, U3

3.

Kontrolowanie

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

4.

Przywództwo

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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5.

Motywowanie

W1, W2, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, udział w
badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
sumiennie wykonany projekt i jego prezentacja (wg. skali punktowej
negocjowanej podczas pierwszych zajęć)

196 / 327

Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych państwach
Europy Środkowej i Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1280.605a183a5eb0b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest analiza problematyki związanej z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa wybranych
państw Europy Środkowej i Wschodniej w XXI w.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

rozumie relacje między koncepcjami politycznymi,
a praktyczną stroną ich realizacji

POL_K1_W01,
POL_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2

dostrzega rolę, jaką pełni Europa Środkowa
i Wschodnia w międzynarodowym systemie
bezpieczeństwa

POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ opisać i interpretować zjawiska polityczne
i ekonomiczne towarzyszące polityce zagranicznej
i bezpieczeństwa państw Europy Środkowej
i Wschodniej

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

analizuje przyczyny, przebieg i skutki głównych
wydarzeń w zakresie polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa państw Europy Środkowej
i Wschodniej, potraﬁ wskazać na ich ewentualne
uwarunkowania historyczne

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U05

zaliczenie na ocenę

POL_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

analizowania bieżących wydarzenia z zakresu polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa państw Europy
Środkowej i Wschodniej oraz w prowadzonych
dyskusjach prezentować swoje poglądy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wybrane kwestie teoretyczne – państwo, polityka zagraniczna państwa,
bezpieczeństwo państwa
2. Zmiany polityczne w Europie po 1989 r.
3. Najważniejsze organizacje ponadnarodowe w Europie
4. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski
5. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Niemiec
6. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Słowacji
7. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Czech
8. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Austrii
9. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Węgier
10. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Serbii
11. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Chorwacji
12. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy
13. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test jednokrotnego wyboru + pytanie opisowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Kino polskie jako kino polityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1280.605a188988ec0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest prześledzenie polskich dyskursów ﬁlmowych w perspektywie historycznej i spojrzenie na kino
polskie jako narracje polityczną komentującą i współuczestniczącą w tworzeniu narodowego imaginarium.
Dodatkowo omówię wytyczne polskiej cenzury i obecność cenzorskich interwencji. Kurs jest odpowiedzią
na pytanie na ile kino narodowe współtworzy wyobrażenia społeczne, a na ile konstruuje ﬁlary polskiej polityki
historycznej? Wykład ilustrowany jest fragmentami ﬁlmów, które poddane będą krytycznej analizie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
społeczno-ekonomiczne podstawy zjawisk politycznych
w perspektywie historycznej i współczesnej, a także
rolę człowieka w życiu społecznym oraz jego
POL_K1_W03
interakcjach z otoczeniem społecznym ze szczególnym
uwzględnieniem roli polskiego kina w tworzeniu się
imaginarium narodowego, inicjacji debat publicznych
i roli ﬁlmu jako narzędzia propagandy.

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ umiejętnie analizować i porównywać
poszczególne okresy kina polskiego w szerokim
kontekście społeczno-kulturowym oraz tłumaczyć
mechanizmy ciągłości i zmiany dyskursu
w perspektywie historycznej i współczesnej.

POL_K1_U05

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

POL_K1_K02

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do uznawania różnych punktów
widzenia determinowanych odmiennymi
uwarunkowaniami społecznymi, politycznymi
i kulturowymi.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.Patriotyczno-propagandowy model kina lat 20.Antyrosyjskie i antybolszewickie kino początku dekady. Patriotyzm
w formule kina gatunków. Adaptacje literatury narodowej i jej perswazyjno-dydaktyczny charakter.
F:Mogiła Nieznanego żołnierza (Ordyński, 1927); Na sybir (Szaro, 1930), Cud nad Wisłą (Bolesławski, 1921)
2. Modele propagandy ﬁlmowej lat 30. (kronika, kino gatunków, formatowanie adaptacji literackich). Cenzura
ﬁlmowa po 1935.
Nurt lewicowy i katolicko-narodowy.
F:Młody las (Lejtes,1934); Pod twoją obronę (Puchalski/Lejtes, 1932); Droga młodych/Mir kunen on (Ford, 1936)
3.Strategie narracyjne polskich ﬁlmowców w czasie wojny. Sytuacja w kraju – formatowanie świadectwa
wojennego. Działalność Biura Filmowego oraz Czołówek ﬁlmowych w ZSRR. Antypolska propaganda nazistowska w
Generalnym Gubernatorstwie.
F:Kroniki GG, Czołówki ﬁlmowe Armii Andersa; Majdanek cmentarzysko Europy (Ford, 1944)
4. Centralizacja i represyjność cenzury. Stalinizm w kinie polskim. Ideologizacja. Kino socrealistyczne. Falsyﬁkacje
historyczne. Kłamstwo jako strategia perswazyjna.
Filmowe agitki i działalność Polskiej Kroniki Filmowej.
F: Ostatni etap (Jakubowska, 1949); Niedaleko Warszawy (Kaniewska, 1954); Polska Kronika Filmowa
5.Szkoła polska (I). Kino odwilży. Czarna seria. Nurt historyczny i rozliczeniowy.
F: Pokolenie (Wajda, 1954), Ostatni dzień lata (Konwicki, 1958)
6. Szkoła polska (II). Pokolenie mistrzów. Przemoc symboliczna Szkoły polskiej. Dziedzictwo i wpływ na
imaginarium narodowe.
F:Kanał (Wajda, 1957); Eroika (Munk, 1957); Nikt nie woła (Kutz, 1960)
7. Lata 60. Kino „małej stabilizacji”. Utrwalenie stereotypów narodowych. Narracje wojenne i tematy tabu.
Opresyjność cenzury. Marzec 1968 w kinie polskim. Gomułkowska antyniemieckość.
Dancing w kwaterze Hitlera (Batory, 1968); Długa noc (Nasfeter, 1967 premiera 1989); Wycieczka w nieznane
(Ziarnik, 1967)
1.

8. Kino epoki gierkowskiej. Propaganda sukcesu i wizualna okcydentalizacja lat 70. Kino Młodej Kultury. Kino
moralnego niepokoju jako antycypacja „festiwalu Solidarności”. Strategie cenzury i ograniczenia tematyczne.
Elitarność/egalitarność dyskursów autorskich lat 70. Historia pisana oczami inteligenta. Kino partyjnej
kontrofensywy.

W1, U1, K1

Album polski (Rybkowski, 19170); , Barwy ochronne (Zanussi, 1972), Jak daleko stad jak blisko (Konwicki, 1971)
9. Kino lat 80. Poza cenzurą. Propaganda schyłkowej fazy PRL-u. Tematy zastępcze. Kino „kontrolowanego
przełomu”. „półkowniki” lat 80.
F: Dreszcze (Marczewski, 1981); Człowiek z żelaza (Wajda, 1981) (Holland, 1981); Wahadełko (Bajon, 1981)
10. Kino dokumentalne PRL-u – rejestracja rzeczywistości.
F: Wanda Gościmińska. Włókniarka (Wiszniewski, 1975); Jak żyć (Łoziński, 1977); Z punktu widzenia nocnego
portiera (Kieślowski, 1977)
11. Kino wolności. Chaos aksjologiczny lat 90. Polityka ekonomiczna i dydaktyzm kapitalizmu. Narracje
wykluczające.
F: Komedia małżeńska (Załuski, 1994) Arizona (Borzęcka, 1997); Witajcie w życiu (Dederko, 1997);
11. Historyczne rewaloryzacje. PRL w kinie po 1989 roku. PRL jako trauma. „Białe plamy” jako temat kina lat 90.
F: Ucieczka z kina wolność (Marczewski, 1990) ; Różyczka (Kidawa-Błoński, 2010), Rewers (Lankosz, 2009)
12. Debiuty i pokolenie lat 70. i 80. Stosunek młodych do rzeczywistości III RP.
F: Głośniej od bomb (Wojcieszek, 2002); Oda do radości (Kazejak-Dawid, Komasa, Migas, 2005); Wojna polskoruska (Żuławski, 2009)
13. Aﬁrmacje „układu” i krytyka „grubej kreski” jako mity założycielskie „IV RP”.
F: Psy (Pasikowski, 1992); Kret (Lewandowski, 2011); Układ Zamknięty (Bugajski, 2013)
14. Polityka historyczna w serialu telewizyjnym: narracje, trajektorie, perswazje.
F:Kolumbowie (Morgenstren, 1970); Dom (Łomnicki i in.1980-2000), Sprawiedliwi (Krzystek, 2009)
15.Kino jako zaczyn fermentu debaty politycznej.
F: Popioły (Wajda, 1965); Pokłosie (Pasikowski, 2012); Smoleńsk (Krauze, 2016)

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, esej, prezentacja Obecność oraz prezentacja lub esej lub zaliczenie ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych. Zainteresowanie kinem polskim i wpływem propagandy na kształtowanie się tożsamości
społeczno-politycznej.

Sylabusy
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Problem żydowski w Polsce w XX w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1280.5cd559abc03f7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna genezę kolonizacji żydowskiej w Polsce.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

W2

Zna początki i przyczyny ruchu syjonistycznego
w Europie oraz na ziemiach polskich, a także początki
innych żydowskich nurtów politycznych.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W05,
POL_K1_W06

Sylabusy

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej
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W3

Potraﬁ wymienić przyczyny nastrojów antysemickich
w Polsce.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

W4

Potraﬁ wymienić przykłady postaw antyżydowskich
wśród Polaków i antypolskich wśród Żydów
w pierwszych dziesięcioleciach II RP, zna politykę
władz II RP wobec mniejszości narodowych w latach
30.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

U1

Zna najważniejsze elementy niemieckiej polityki
Holocaustu na ziemiach polskich w czasie II wojny
światowej i potraﬁ polemizować z fałszywymi mitami
na ten temat, obecnymi m.in. w propagandzie USA
(„polskie obozy koncentracyjne”).

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06,
POL_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

U2

Student potraﬁ zaprezentować szeroki wachlarz
informacji na temat niesienia przez Polaków pomocy
Żydom w czasie ostatniej wojny.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

15

analiza badań i sprawozdań

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

konsultacje

5

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Początki dziejów Żydów w Polsce, ich postawy w czasie zaborów w XIX wieku.
Pojawienie się głównych nurtów politycznych w społeczeństwie żydowskim:
syjonizm i udział Żydów w ruchu socjalistycznym (Bund).

W1, W2, W3, W4

Sylabusy
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2.

Kształtowanie się postaw antypolskich wśród społeczności żydowskiej oraz
podobnie antyżydowskich wśród niektórych polskich nurtów politycznych, a
zwłaszcza Narodowej Demokracji w początkach XX wieku.

W1, W2, W3, W4

3.

Problem postaw Żydów w czasie I wojny światowej, zarówno propolskiej, jak i
antypolskiej; a także kwestia pogromów oraz z drugiej strony Żydów budujący
zręby II Rzeczypospolitej.

W2, W3, W4

4.

Problem postaw Żydów w okresie międzywojennym. Działania antyżydowskie
Młodzieży Wszechpolskiej. Udział Żydów w ruchu komunistycznym w Polsce.
Sprawa wprowadzenia w polskich wyższych uczelniach getta ławkowego i
numerus clausus.

W2, W3, W4

5.

Problem żydowski w latach 1939-1945:
a/ polityka III Rzeszy wobec Żydów – Holocaust i niesienie im pomocy przez
Polaków.
b/ stosunek organizacji i społeczeństwa polskiego do tragedii Żydów.
c/ polityka sowiecka wobec Żydów na okupowanych przez ZSRR terenach w latach
U1, U2
1939-1941 i ich postawy w tym czasie. Położenie Żydów - obywateli polskich po
układzie Sikorski – Majski w ZSRR i po powstaniu Związku Patriotów Polskich.
d/ Żydowskie organizacje polityczne i wojskowe w czasie II wojny światowej.
Nowe dylematy Żydów po zakończeniu wojny: emigracja i
udział w strukturach nowej władzy.

6.

Wymuszone „odchodzenie” Żydów od elit politycznych, zakończone wydarzeniami
1968 r. i ich exodusem.
Udział osób pochodzenia żydowskiego w działalności opozycyjnej lat 70. i 80.
Normalizacja stosunków polsko-żydowskich w l. 90. XX wieku.

W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie opracowania na uzgodniony z
prowadzącym zajęcia temat z zakresu zagadnień
omawianych na wykładzie - ewentualnie ustna odpowiedź
z wybranej problematyki.
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Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku. Historia i współczesność
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1280.605a19937d948.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem prowadzonego przedmiotu jest zapoznanie studentów z całokształtem stosunków polsko-ukraińskich
na przestrzeni XX wieku; nie sposób bowiem omawiać ich na przestrzeni całej historii. Chodzi też o ukazanie ich
skomplikowanego tła, a także udziału innych państw we wzajemnych intrygach. Celem jest pokazanie niuansów
kulturowych, gospodarczych, z zakresu polityki historycznej i innych. Student powinien znać podteksty polityki
różnych ośrodków decyzyjnych na Ukrainie, oraz do czego dążą w innych krajach; na ile Ukraina jest
podmiotem,a na ile przedmiotem relacji międzynarodowych w Europie Środkowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Przyczyny konﬂiktów polsko-ukraińskich, począwszy
od przełomu XIX i XX wieku oraz zna ich przebieg
po zakończeniu polsko-ukraińskiej wojny
1918-1919.Zna przyczyny konﬂiktów okresu
międzywojennego oraz rozwój ukraińskiego życia
politycznego i gospodarczego do wybuchu II wojny
światowej.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne

W2

Zna przebieg konﬂiktu polsko-ukraińskiego w czasie II
wojny światowej i jego przyczyny.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne

W3

Zna przebieg dojścia Ukrainy do niepodległości oraz
podstawowe problemy we wzajemnych stosunkach
polsko-ukraińskich: gospodarczych,
kulturalnych,politycznych, polityki pamięci.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne

W4

Zna podstawowe przyczyny mające negatywny wpływ
na wzajemne stosunki oraz rozwój
neobanderowskich,skrajnie nacjonalistycznych sił
na Ukrainie, wrogo ustosunkowanych do Polski.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne

Potraﬁ dyskutować na temat położenia
Polski,prowadzić negocjacje o charakterze handlowymi POL_K1_K01,
gospodarczym, występować w obronie mniejszości
POL_K1_K02
narodowych.

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Prowadzić dyskurs i bronić swojego
stanowiska,ukazując negatywny wpływ proukraińskiej
opcji na położenie Polski w Europie i świecie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza źródeł historycznych

15

przygotowanie pracy semestralnej

20

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie dokumentacji

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Problem ukraińskiej mniejszości narodowej i jej relacje z sąsiadami oraz
władzami państwowymi w Austro-Węgrzech i Rosji na przełomie XIX i XX
wieku.Stosunki polsko-ukraińskie w czasie I wojny światowej i bezpośrednio po jej
zakończeniu. Wzajemne konﬂikty do wybuchu II wojny światowej, problemy
współżycia w jednym państwie.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

2.

2. Polsko-ukraińskie stosunki w czasie II wojny światowej i bezpośrednio po jej
zakończeniu; akcja "Wisła" w 1947 r.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

3.

3. Ukraińcy i Polacy na emigracji; polityka władz wobec Ukraińców w okresie PRL;
budowa nowych państw po 1989 r.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

4.

4. Powstanie niepodległej Ukrainy, kształtowanie się wzajemnych stosunków
po1989 r.: politycznych, gospodarczych, kulturalnych. Problemy z kwestiami z
zakresu polityki historycznej, kwestie pomników i nagrobków. Sprawa szkolnictwa
polskiego na Ukrainie. Stagnacja wzajemnych stosunków po 2015 r.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
tekst zaliczeniowy na min. 8 str., z przypisami i bibliograﬁą, temat
uzgodniony z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Polityka bezpieczeństwa Polski po 1989 r.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1280.605a19f1850ab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z ewolucją polityki bezpieczeństwa Polski, od roku 1989 r. do czasów współczesnych.
Problematyka kursu obejmuje przede wszystkim polityczną praktykę - reformy planowane i wprowadzone,
konkretne działania i przekształcenia odnoszące się do aparatów bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student rozumie kierunek ewolucji polityki
bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

POL_K1_W02,
POL_K1_W06

zaliczenie
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W2

Student zna najważniejsze reformy polityki
bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

POL_K1_W02,
POL_K1_W06

zaliczenie

W3

Student rozumie złożoność polityki bezpieczeństwa
Polski po 1989 r.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W06

zaliczenie

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie

POL_K1_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ identyﬁkować i analizować problemy
w polityce bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do prowadzenia badań
dotyczących polityki bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Budowa i przekształcanie instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Budowa i przekształcanie instytucji bezpieczeństwa zewnętrznego

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Najważniejsze reformy w zakresie polityki bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

W1, W2, W3, U1, K1

4.

Dokumenty strategiczne dotyczące polityki bezpieczeństwa Polski po 1989 r.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Nacjonalizm – historia i współczesność
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1280.605a1a312a51c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zrozumienie genezy nacjonalizmów

C2

Nabycie umiejętności rozróżniania typów nacjonalizmów

C3

Poznanie zagadnień pokrewnych w stosunku do zjawiska nacjonalizmów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zjawisko nacjonalizmów

POL_K1_W02

esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozróżniać różne typy nacjonalizmów

POL_K1_U01

esej, prezentacja

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K04

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
podjęcia dyskusji dotyczącej zagadnień związanych
z nacjonalizmami

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie, geneza i systematyka nacjonalizmów.

W1, U1, K1

2.

Terminy i zagadnienia pokrewne w stosunku do zjawiska nacjonalizmów: naród,
patriotyzm, szowinizm, ojczyzna, państwo narodowe, kosmopolityzm, rasizm,
antysemityzm, autorytaryzm, totalitaryzm, darwinizm społeczny, interes
narodowy, mniejszości narodowe, tożsamość narodowa.

W1, U1, K1

3.

Wybranymi nacjonalizmami europejskimi: włoskim, niemieckim, hiszpańskim,
portugalskim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim, polskim.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne uczestnictwo w zajęciach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Problemy wielokulturowości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1280.5cd559f98cd6d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z głównymi wariantami stanowiska liberalnego wykorzystywanymi w debacie dotyczącej
wielokulturowości we współczesnych państwach liberalno-demokratycznych. Ukazanie studentom języka
odwołującego się do różnych nurtów myśli liberalnej, eksponujących relatywność kultur i brak ujęć wspólnych,
a także zarysowanie relacji między uprawnieniami a prawem oraz uprawnieniami indywidualnymi
a uprawnieniami grupowymi. Przedstawienie uwarunkowań zjawiska wielokulturowości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna podstawowe warianty stanowiska liberalnego
wykorzystywane w debacie dotyczącej
wielokulturowości we współczesnych państwach
liberalno-demokratycznych

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Rozumie społeczne uwarunkowania i następstwa
zjawiska wielokulturowości

POL_K1_W03

zaliczenie pisemne

U1

Student potraﬁ publicznie prezentować
uwarunkowania wielokulturowości i śledzić z ich
punktu widzenia debatę międzynarodową

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ we współdziałaniu z grupą analizować
ewentualne konsekwencje wynikające z problemów
wielokulturowości mających wpływ na przemiany
społeczne, gospodarcze i polityczne

POL_K1_U02,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne

POL_K1_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do podejmowania niezwykle
złożonych debat dotyczących zarówno pozytywnych,
jak i negatywnych zjawisk kojarzonych
z wielokulturowością

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Trzy najważniejsze tradycje liberalne i najistotniejsze ujęcia demokracji
wpływające na dzisiejszy tzw. konsens liberalno-demokratyczny oparty na
zasadzie równości wobec prawa i poszukiwaniu ewentualnego racjonalnego ładu
normatywnego.
Zagadnienie równości jednostek wobec prawa, jej uwarunkowań teoretycznych i
zagrożeń we współczesnych państwach demokratyczno-liberalnych.
Narodziny ﬁlozoﬁcznej reﬂeksji o wielokulturowości (Taylor, Kymlicka, Parekh).
Główne stanowiska teoretyczne zarysowane w trakcie tej reﬂeksji.
Uwarunkowania relacji między prawami indywidualnymi i prawami grupowymi.

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny obejmujący treści merytoryczne modułu przekazywane
w trakcie wykładów i poznawane na podstawie samodzielnego
studiowania pozycji zaliczonych do literatury podstawowej i
uzupełniającej. Egzamin składa się z dwóch części (test wyboru i esej
zaliczenie pisemne
problemowy), różnie punktowanych (za prawidłowe odpowiedzi na pytania
testowe 1 pkt, za esej do 5 pkt.). Czas trwania egzaminu: 45 minut.
Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji
egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowy kurs z ﬁlozoﬁi

Sylabusy

218 / 327

Islam w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1280.5cd559fcc08fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna podstawowe prawdy wiary islamskiej.

POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W2

Zna relacje religii do prawa pozytywnego w państwie
islamskim.

POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W3

Zna historię muzułmanów polskich.

POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

Sylabusy
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W4

Zna rolę jaką odgrywa religia w wybranych państwach
muzułmańskich.

POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W5

Zna najważniejsze nurty ideologiczne
we współczesnym islamie.

POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

U1

Potraﬁ posługiwać się pojęciami: demokracja islamska, POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
rewolucja islamska, socjalizm islamski,
POL_K1_U05
fundamentalizm islamski.

zaliczenie pisemne, esej

U2

Potraﬁ zanalizować problem, jakim jest koncepcja
jihadu w islamie.

POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej

U3

Potraﬁ rozróżnić islam modernistyczny
od fundamentalistycznego

POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej

POL_K1_K02,
POL_K1_K03

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent potraﬁ analizować procesy społeczne
zachodzące w świecie islamu, unikając uogólnień
i stereotypizacji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Filary islamu i obowiązki muzułmanina.
2. Szyici i Sunnici
3. Fundamentalizm a modernizm.
4. Turcja,
5. Iran.

1.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

6. Pakistan
7. Palestyna
8. Islam na ziemiach polskich.
9. Jihad jako koncepcja wojny i jako walka wewnętrzna - dążenie do
samodoskonalenia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca zaliczeniowa lub egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1280.5cd559fd11605.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie z historią regionu śródziemnomorskiego w XX wieku oraz współczesnymi stosunkami
międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem roli politycznej Unii Europejskiej w tym rejonie, Stanów
Zjednoczonych, Sojuszu Północnoatlantyckiego, znaczenia konﬂiktu bliskowschodniego, stosunku państw
arabskich i Afryki subsaharyjskiej do tego obszaru; wypracowanie umiejętności analitycznego myślenia o
procesach politycznych w regionie, umiejętność przyczynowo-skutkowego łączenia faktów historycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

222 / 327

W1

Ma podstawową wiedzę politologiczną o relacjach
między strukturami i podmiotami stosunków
międzynarodowych w skali regionalnej i globalnej

POL_K1_W01

zaliczenie pisemne

POL_K1_U02

zaliczenie pisemne

POL_K1_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska zachodzące
we współczesnych stosunkach międzynarodowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia współpracy w grupie i ma świadomość
nieustannego porzeszania zdobytej wiedzy

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

WYKŁAD 1: Charakterystyka geograﬁczna i historyczna regionu;
WYKŁAD 2: Deﬁnicja regionu basenu Morza Śródziemnego. Klasyﬁkacja państw
regionu;
WYKŁAD 3: Polityka Stanów Zjednoczonych wobec państw regionu Morza
Śródziemnego;
WYKŁAD 4 i 5: Obszar śródziemnomorski w strategii Unii Europejskiej (Deklaracja
barcelońska, szczyt Euromed); kwestia dywersyﬁkacji dostaw gazu ziemnego i
ropy naftowej;
WYKŁAD 6: Kryzysy polityczne i lokalne konﬂikty zbrojne w basenie Morza
Śródziemnego i ich wpływ na politykę międzynarodową;
WYKŁAD 7: Rola regionu śródziemnomorskiego w rozwiązaniu konﬂiktu na Bliskim
Wschodzie;
WYKŁAD 8: Stosunki polityczne i gospodarcze Europa Południowa – Afryka
Północna: Morze Śródziemne łączy czy dzieli;
WYKŁAD 9: Walka państw obszaru śródziemnomorskiego z terroryzmem;
WYKŁAD 10: Obecność państw regionu w międzynarodowych organizacjach;
WYKŁAD 11: Problem niekontrolowanego przepływu ludzi z krajów biednych do
bogatych;
WYKŁAD 12: Dialog Śródziemnomorski: Morze Śródziemne w polityce NATO;
WYKAD 13: Kraje rejonu Morza Śródziemnego a proces globalizacji.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny składa się z dwóch otwartych pytań. Czas trwania
egzaminu 30 min. Ocena na podstawie standardowej skali ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych • podstawowa
znajomość zagadnień z zakresu historii i teorii stosunków międzynarodowych • podstawowa umiejętność interpretacji
tekstów i krytycznej dyskusji

Sylabusy
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Rywalizacja wielkich mocarstw: aspekty globalne i regionalne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1280.605a1b20c2b22.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

wprowadzenie do teoretycznych podstaw rywalizacji wielkich mocarstw

C2

zapoznanie studentów z wiedzą na temat regionalnych i globalnych aspektów rywalizacji wielkich mocarstw

C3

porównanie historycznych i współczesnych przypadków rywalizacji wielkich mocarstw

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specyﬁkę rywalizacja wielkich mocarstw, w połączeniu
z już istniejącymi trendami regionalnymi

POL_K1_W01,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

W2

podstawową terminologię dyskursu na temat
globalizacji wielkich mocarstw (równowaga sił;
sojusze; bandwagoning etc.)

POL_K1_W01,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

U1

przedstawić analizę problematyki rywalizacji wielkich
mocarstw w ujęciu historycznym i współczesnym

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

U2

zastosować różne teorie stosunków
międzynarodowych i bezpieczeństwa
międzynarodowego do interpretacji rywalizacji
mocarstw

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przygotowania projektu na temat wybranych aspektów
POL_K1_K02,
politycznych, ekonomicznych lub wojskowych
POL_K1_K04
rywalizacji wielkich mocarstw

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie prac pisemnych

20

rozwiązywanie kazusów

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rywalizacja mocarstw - ujęcia teoretyczne

W2, U2

2.

Wielkie mocarstwa w ujęciu historycznym

W1, U1

3.

Powrót rywalizacji mocarstwowej w XXI wieku

W1, W2, U1

4.

Współczesna rywalizacja mocarstw i konﬂikty regionalne

W1, U1, U2

5.

Polityczno-wojskowy wymiar rywalizacji między USA a Chinami

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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6.

Rywalizacja mocarstw z perspektywy wyzwań dla porządku międzynarodowego

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca pisemna na zadany temat
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Ameryka Łacińska we współczesnym świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1280.605a1b6615b35.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyﬁką regionu Ameryki Łacińskiej, aktualnymi wyzwaniami
(politycznymi, gospodarczymi, społecznymi), przed którymi stoją mieszkańcy tego regionu, a także czynnikami,
które wpływają na pozycję Ameryki Łacińskiej w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

czynniki wpływające na pozycję regionu Ameryki
Łacińskiej w stosunkach międzynarodowych

POL_K1_W03

zaliczenie na ocenę
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W2

główne wyzwania polityczne, gospodarcze i społeczne
dotyczące mieszkańców regionu Ameryki Łacińskiej

POL_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W3

najważniejsze aktualne wydarzenia dotyczące regionu
Ameryki Łacińskiej i jego mieszkańców

POL_K1_W02

zaliczenie na ocenę

U1

zebrać oraz dokonać selekcji informacji na temat
bieżących wydarzeń i zjawisk zachodzących w regionie POL_K1_U01
Ameryki Łacińskiej oraz dokonać ich wstępnej analizy

zaliczenie na ocenę

U2

omówić specyﬁkę regionu Ameryki Łacińskiej,
ze wskazaniem uwarunkowań politycznych,
gospodarczych i społecznych zachodzących obecnie
procesów

POL_K1_U05

zaliczenie na ocenę

POL_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przyswajania i analizowania nowych wiadomości
i procesów z zakresu tematyki przedmiotu, a także
wykorzystując poznane narzędzia wyrażać krytyczną
opinię zakresie omawianej tematyki

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

Przygotowywanie projektów

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czynniki wpływające na pozycję regionu Ameryki Łacińskiej w stosunkach
międzynarodowych w XXI wieku

W1, U2, K1

2.

Współpraca polityczna i gospodarcza z innymi regionami świata (bieżące kwestie)

W3, U1, K1

3.

Miejsce i rola Brazylii w regionie i na arenie międzynarodowej

W2, U1, K1

4.

Aktualna sytuacja polityczna i gospodarcza w wybranych państwach regionu

W3, U1, K1

5.

Aktualne wyzwania polityczne, gospodarcze, społeczne stojące przed
mieszkańcami regionu i sposoby przeciwdziania

W2, U2, K1

6.

Perspektywy rozwoju wybranych państw i regionu w najbliższych dekadach

W1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie pisemne z treści omawianych podczas wykładów lub zaliczenie
na podstawie uzyskanej liczby punktów (co najmniej 51%) za
zaliczenie na ocenę
przygotowanie mini-projektu związanego z tematyką zajęć, udział w
dyskusji, obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Design thinking
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1280.5cab068443703.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

1. Przedstawienie założeń i struktury metody design thinking wykorzystywanej do tworzenia innowacyjnych
rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby użytkowników. 2. Praktyczne zastosowanie metody DT w realizacji zadania
zleconego przez partnera zewnętrznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zauważa złożoność problemów i wyzwań
stojących przed podmiotami społeczeństwa
obywatelskiego oraz zmienność ich otoczenia

POL_K1_W03,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

projekt

W2

Student zauważa, że działalność człowieka
nakierowana jest na realizację uniwersalnych potrzeb.

POL_K1_W03,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ rozpoznać istotę problemów
w perspektywie potrzeb wszystkich interesariuszy

POL_K1_U02,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt

U2

Student rozumie dynamikę konﬂiktów i dylematów
pojawiających się w otoczeniu zewnętrznym
i wewnętrznym podmiotów działających
w turbulentnym otoczeniu.

POL_K1_U02,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt

K1

Student jest otwarty na inne punkty widzenia, jest
gotowy niezależnie poszukiwać nowych perspektyw
patrzenia na pojawiające się wyzwania, traktuje
problem jako dylemat dający szansę pogłębienia
rozumienia otaczającej go rzeczywistości

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

projekt

K2

Student akceptuje stanowiska różnych stron i jest
gotowy wypracowywać rozwiązania, które realizują
potrzeby grupy projektowej oraz interesariuszy
zewnętrznych

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

analiza badań i sprawozdań

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Design Thinking - myślenie projektowe jako metoda projektowania produktu lub
usługi oraz rozwiązywania problemu

W1, W2

Sylabusy
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2.

Założenia i etapy design thinkingu (DT)
a) What is
b) What if
c) What wow
d) What works

W1, W2, U2, K1, K2

3.

Zestaw narzędziowy DT
a) Wizualizacja
b) Mapowanie potrzeb
c) Analiza łańcucha wartości
d) Mapy myśli
e) Burza mózgów
f) Technika rozwijania tematu
g) Testowanie założeń
h) Prototypowanie
i) Współpraca z użytkownikiem
j) Learning launch – testowanie prototypu

W1, U1, K1, K2

4.

Model organizacji pracy w zespołach DT – struktura oraz potrzebne umiejętności i
kompetencje
a) Elementy turkusowego modelu organizacyjnego
b) Komunikacja oparta na empatii (NVC M.Rosenberga)

W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie 60% punktów za pracę na zajęciach i 40% za przyjęcie
rozwiązania przez zleceniodawcę.
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Public relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLKDPS.1100.5cb425845498f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami PR.

C2

Celem zajęć jest skonfrontowanie wiedzy teoretycznej o PR z praktyką stosowania podejścia PR w działalności
publicznej.

C3

Celem zajęć jest przybliżenie studentom zagadnienia politycznego PR.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące
PR i politycznego PR.

POL_K1_W06,
POL_K1_W07

projekt, udział w
dyskusjach

W2

Student zna i rozumie istotę podstawowych form
i narzędzi PR.

POL_K1_W06,
POL_K1_W07

projekt, udział w
dyskusjach

W3

Student zna i rozumie sposób konstruowania strategii
działań PR.

POL_K1_W06,
POL_K1_W07

projekt, udział w
dyskusjach

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować i objaśniać działalność PR
podmiotów działających publicznie, głównie instytucji
publicznych i organizacji społecznych.

POL_K1_U01,
POL_K1_U06

udział w dyskusjach

U2

Student potraﬁ analizować poprawność stosowania
narzędzi PR.

POL_K1_U01

projekt, udział w
dyskusjach

U3

Student potraﬁ skonstruować projekt strategii PR
wybranego podmiotu publicznego.

POL_K1_U01,
POL_K1_U06

projekt, udział w
dyskusjach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do współdziałania przy
organizowaniu działań PR podmiotów działających
publicznie.

POL_K1_K01

projekt, udział w
dyskusjach

K2

Student jest gotów do prowadzenia działalności PR
zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

POL_K1_K01,
POL_K1_K03

udział w dyskusjach

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do zajęć

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Istota public relations – wykład konwersatoryjny, wprowadzający (pojęcia, istota
PR, różnice między PR a marketingiem i reklamą); zgłoszenia studentów do
W1, W2, W3
projektów.
2. Strategia w PR - Model 6M jako podstawa projektów studenckich, zgłoszenia
studentów do projektów; ostateczne uformowanie zespołów projektowych.

2.

3. Konsultacje konspektów projektów: podmioty strategii, temat strategii,
planowane efekty.
4. Konstruowanie strategii, część 1 - analiza wstępna do strategii.
5. Konstruowanie strategii, część 2 - deﬁniowanie celów PR i misji PR (M1 mission).
6. Konstruowanie strategii, część 3 - deﬁniowanie grup docelowych działań PR (M2
- market) oraz budżetu (M3 - money).
7. Konstruowanie strategii, część 4 - określenie istoty działań, treści komunikacji,
metod i narzędzi oraz kanałów komunikacji (M4 - message, M5 - media).
8. Konstruowanie strategii, część 5 - określnie sposobu badania skuteczności
działań (M6 - measurement)
(tematy 3-8 obejmują czasowo więcej niż 5 spotkań; może być też zmieniana ich
kolejność)

W3, U1, U2, U3

3.

9. Podsumowanie prac nad projektami strategii PR: napotkane trudności i
samodzielne odkrywanie istoty PR - dyskusja (wymagane przygotowanie
studentów do dyskusji).
10. Polityczne PR - PR a marketing polityczny, reklama polityczna i propaganda.

W3, U1, U2, K1

4.

11. Etyka w działalności public relations - "czarny PR" (?).

W1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt, udział w
dyskusjach

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Obecność na zajęciach. 2. Regularne opracowywanie kolejnych
etapów projektu strategii PR wybranego podmiotu i przedstawianie
postępów na zajęciach. 3. Przedstawienie do oceny opracowanego
projektu strategii PR wybranego podmiotu. 4. Przygotowanie na
zajęcia i udział w dyskusjach. 5. Możliwe inne metody sprawdzenia
nabycia wiedzy i umiejętności, np. krótkie sprawdziany, dodatkowe
materiały do zaliczenia (szczególnie w przypadkach nieprzygotowania
na zajęcia lub rażącej niesystematyczności). Warunki dopuszczenia do
zaliczenia. 1. Obecność na minimum połowie zajęć. 2.
Usprawiedliwienie i odpracowanie nieobecności (jeśli 2 lub więcej; nie
więcej niż połowa zajęć). Niezależnie od nieobecności student musi
wypełnić wszystkie warunki zaliczenia przedmiotu. Odpracowywanie
nieobecności polega na przestudiowaniu dodatkowych tekstów lub na
dodatkowych zadaniach pisemnych.
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Debaty o współczesności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLIZPolS.1100.604d5a3b10238.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest kształcenie zdolności do samodzielnego analizowania współczesnych problemów,
zagrożeń przed jakimi stoją społeczeństwa, państwa i jednostki. poprzez debaty oraz przygotowywanie
dokumentów politycznych (policy paper) studenci będą kształtować umiejętność praktycznego rozwiazywania
problemów przy zastosowaniu różnych wzorców i kategorii politologicznych, łączenie teorii normatywnej
i empirycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna i rozumie na czym polegają wyzwania
przed jakimi stoją współczesne państwa,
społeczeństwa i jednostki, wie jaki jest ich kontekst
historyczny i polityczno-ideowy.

POL_K1_W01,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

projekt, raport, wyniki
badań

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt, raport, wyniki
badań

POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

projekt, raport, wyniki
badań

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student potraﬁ brać czynny udział w debacie typu
oxfordzkiego, samodzielnie formułować wnioski
i proponować rozwiązania, analizować różnorodne
teksty, w tym oﬁcjalne dokumenty i dane empiryczne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do podejmowania współpracy
w grupie, przygotowując wspólne projekty rozwiązań
politycznych, jest gotów do podejmowania debaty
z zachowaniem poszanowania odmiennych stanowisk

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

10

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kryzys demokracji liberalnej: przyczyny, przejawy, prognozy. Nieudane procesy
demokratyzacji i nowy autorytaryzm.

W1, U1, K1

2.

Etyka wolnego rynku. wyzwania przed jakimi stoją zachodnie społeczeństwa.

W1, U1, K1

3.

Konstytucjonalizm i rządy prawa a wola polityczna. Świadomość i aktywność
spoleczno-polityczna. Tożsamośc kiulturowa, religijna, regionalna, narodowa a
idea państwowości, integracja, dezintegracja, globalizacja. Kryzys migracyjny,
astabilność i bezpieczeństwo państwa.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, raport, wyniki badań

aktywny udział w zajęciach, zaliczenie ustne
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Stosunki międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1100.5cb5946a14bee.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu historycznych uwarunkowań współczesnych stosunków
międzynarodowych

C2

Uświadomienie studentom złożoności i wielowymiarowości współczesnych stosunków międzynarodowych

C3

Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i metodologicznymi nauki o stosunkach międzynarodowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe czynniki ewolucji stosunków
międzynarodowych

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

złożoność współczesnych stosunków
międzynarodowych

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

podstawowe cechy charakterystyczne współczesnego
systemu międzynarodowego

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować podstawowe teorie z zakresu stosunków
międzynarodowych

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

powiązać ze sobą współwystępujące w stosunkach
międzynarodowych procesy i zjawiska

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

w sposób krytyczny analizować współczesne
wydarzenia międzynarodowe.

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

POL_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusji na temat charakteru i przejawów
współczesnych stosunków międzynarodowych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Ewolucja charakterystycznych cech stosunków międzynarodowych na przestrzeni
dziejów

W1, U1, U2, U3, K1

2.

Deﬁniowanie stosunków międzynarodowych

W2, W3, U1, U2, U3, K1

3.

Uczestnicy stosunków międzynarodowych

W2, W3, U1, U2, U3, K1

4.

Podstawowe teorie w nauce o stosunkach międzynarodowych

W2, U1, U2, U3, K1

5.

Cechy charakterystyczne współczesnego systemu międzynarodowego

W3, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

opanowanie treści ćwiczeń i wykazanie tego w formie uczestnictwa w
zajęciach oraz kolokwium zaliczeniowego

wykład

egzamin pisemny

egzaminy pisemny: pytania otwarte i półotwarte

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Warsztaty tworzenia wypowiedzi publicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLKDPS.1100.604d5ca0b45b4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat zasad i tendencji rozwojowych języka polskiego używanego w sferze publicznej.

C2

Przekazanie wiedzy na temat zasad tworzenia poprawnych i funkcjonalnych wypowiedzi publicznych.

C3

Pogłębienie umiejętności tworzenia poprawnych, funkcjonalnych i etycznych wypowiedzi publicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu mechanizmy rządzące
językiem używanym w sferze publicznej.

POL_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

w zaawansowanym stopniu uwarunkowania
decydujące o ukształtowaniu wypowiedzi publicznej.

POL_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotowywać poprawne, funkcjonalne i etyczne
wystąpienia publiczne.

POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

krytycznie analizować teksty funkcjonujące
w przestrzeni publicznej.

POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktywnego i świadomego uczestnictwa w debacie
publicznej.

POL_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

profesjonalnego i etycznego działania językowego
w sferze publicznej.

POL_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Polska debata publiczna - jej cechy i uwarunkowania.
Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny publicznej.
1.

Odmiany językowe współczesnej polszczyzny wyzyskiwane w wypowiedziach
publicznych.

W1, W2, K1, K2

Gatunkowe uwarunkowania wypowiedzi publicznych.

Sylabusy
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Funkcje wypowiedzi publicznych.
Zasady dobrego mówienia
Funkcjonalność wypowiedzi.
2.

Zasady języka komunikatywnego.

W1, W2, K1, K2

Sposoby wykorzystania środków językowych ze względu na cel wypowiedzi i
sytuacje komunikacyjną, w jakiej powstaje.
Zharmonizowanie środków jezykowych w tekście w kontekście jego
funkcjonalności.
Etyka wypowiedzi.
Analiza tekstów ukazujących się w sferze publicznej.

3.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Doskonalenie sprawności posługiwania się środkami językowymi właściwymi
sferze publicznej w zależności od czynników kształtujących sytuację wypowiedzi.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, gra dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, przygotowanie i zaprezentowanie ustnych i
pisemnych wypowiedzi reprezentujących polszczyznę publiczną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Planowanie działań politycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLIZPolS.1100.5cd559b5b368b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z istotą procesu planowania politycznego przy pomocy metody "design sprint"

C2

Przekazanie wiedzy o wybranych narzędziach planowania (w tym z zakresu design thinking)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

terminologie z dziedziny planowania politycznego

POL_K1_W01,
POL_K1_W06

prezentacja
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W2

wybrane metody planowania

POL_K1_W07

prezentacja

W3

Student zna podstawy design sprint i design thinking

POL_K1_W06,
POL_K1_W07

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosować design sprint w procesie planowania

POL_K1_U04

prezentacja

U2

Student potraﬁ zdobywać informacje niezbędne
w procesie planowania

POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

prezentacja

U3

Student potraﬁ analizować zdobyte informacje

POL_K1_U05

prezentacja

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pracy w zespołach planistych i projektowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki planowania z wykorzystaniem design sprint

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

2.

Pozyskiwanie informacji dla celów planistycznych (narzędzia)

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

3.

proces planowania działań politycznych (przygotowanie "produktu"
odpowiadającego potrzebom interesariuszy)

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaprezentowanie wyników prac semestralnych w formie prezentacji dla
rzeczywistego odbiorcy zewnętrznego (z informacja zwrotną)
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Wywieranie wpływu politycznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLKDPS.1100.5cd559b4647a0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat różnych odmian wpływu społecznego i politycznego, technik wywierania wpływu
interpersonalnego.

C2

Przekazanie wiedzy na temat psychologicznych podstaw perswazji i wybranych technik perswazji. Uświadomienie
studentów o powszechności stosowania wspomnianych technik w życiu politycznym.

C3

Przekazanie wiedzy na temat manipulacji politycznej i technik obrony przed manipulacją.

C4

Przekazie umiejętności zastosowania wybranych metod i technik wywierania wpływu politycznego w praktyce.

C5

Przekazanie informacji z zakresu wywierania wpływu przez grupy, konﬂiktów grupowych i sposobów ich
rozwiązywania.

C6

Przekazanie wiedzy na temat stereotypów i uprzedzeń.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna podstawowe deﬁnicje wpływu
społecznego i politycznego, manipulacji, perswazji,
wpływu grupowego, stereotypów, uprzedzeń oraz
teorie jej wyjaśniające

POL_K1_W03,
POL_K1_W05,
POL_K1_W07

projekt, prezentacja,
Dyskusja

W2

Student zna podstawowe techniki wywierania wpływu
politycznego i rozumie ich psychologiczne podstawy.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

projekt, prezentacja,
Dyskusja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student posługuje się technikami wywierania wpływu.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U05

projekt, prezentacja,
Dyskusja

U2

Student posługuje się wybranymi technikami
wywierania wpływu w grupach.

POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04

projekt, prezentacja,
Dyskusja

U3

Student potraﬁ analizować procesy polityczne przez
pryzmat znanych sobie teorii wyjaśniających procesy
wpływu społecznego

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03

projekt, prezentacja,
Dyskusja

POL_K1_K03,
POL_K1_K04

prezentacja, Dyskusja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest świadomy nieustannego rozwoju teorii
odnoszących się do mechanizmów wywierania wpływu
i jest świadomy konieczności poszerzania swojej
wiedzy w tym zakresie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie projektu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

250 / 327

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do głównych zagadnień. Zachowania polityczne i działania
polityczne; procesy i warunki wpływu społecznego i politycznego. Wpływ
interpersonalny i perswazyjny. Perswazja a manipulacja. Charakterystyka dwóch
systemów myślenia – heurystyki sądzenia.

W1, W2

2.

Prawo dysonansu, Prawo zobowiązania (reguła wzajemności).

W1, W2, U1, K1

3.

Prawo kontrastu, Prawo oczekiwań, Prawo zaangażowania (zaangażowania i
konsekwencji). Sekwencyjne techniki wpływu społecznego: „stopy w drzwiach”,
„niskiej piłki”.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

4.

Prawo aprobaty społecznej (społeczny dowód słuszności). Rola i znaczenie
społecznego dowodu, czynniki warunkujące i wzmacniające uleganie dowodom
społecznym, efekt Wertera.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

5.

Reguła lubienia i sympatii, prawo dobrego kontaktu i doboru słów. Zjawisko
aureoli, związek między atrakcyjnością ﬁzyczną a sympatią.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

6.

Reguła autorytetu. Automatyczne uleganie autorytetom, efekt dehumanizacji,
zjawisko „kapitanozy”.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

7.

Prawo niedoboru (niedostępności). Nacisk z niedostępności i czynniki
wzmacniające, teoria oporu psychologicznego Jacka Brehma.

W1, U1, U2, U3, K1

8.

Prawo poczucia wartości, Prawo skojarzeń, Prawo równowagi.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

9.

Wywieranie wpływu poprzez odpowiednie skoncentrowanie uwagi. Rola
„atraktorów” i sposoby podtrzymywania ich działania.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

10.

Konformizm grupowy i posłuszeństwo. Konformizm – potęga liczebności
(eksperyment S. Ascha). Presja autorytetu (eksperyment S. Milgrama).

W1, W2, U1, U2, U3, K1

11.

Stereotypy i uprzedzenia. Deﬁnicja stereotypu, struktura i przetwarzanie
informacji stereotypowej, tendencyjne przetwarzanie informacji, zmiana
stereotypu. Uprzedzenia, postawy dyskryminacyjne i rasizm.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

12.

Hipoteza kontaktu grupowego. Tożsamość społeczna i postawy międzygrupowe.
Pierwotna i nowa koncepcja modelu kontraktu. Teoria tożsamości społecznej,
teoria autokategoryzacji.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

13.

Kreowanie wizerunku i wywieranie wpływu w mediach.

W1, W2, U1, U2, K1

14.

Techniki akredytacji politycznej, czyli kariera ludzi znikąd. Kryteria i warunki
wiarygodności, sposoby skutecznej autoprezentacji i kreowania wizerunku.
Demagogia. Populizm.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

projekt, prezentacja,
Dyskusja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu składa się z trzech składowych: a) oceny udziału
w dyskusji na zajęciach, oceniane każdorazowo na standardowej
skali ocen (20% oceny końcowej); b) oceny pracy w małych grupach
na zajęciach, oceniane każdorazowo na standardowej skali ocen
(30% oceny końcowej); c) projektu zaliczeniowego (50%)
przygotowanego w grupie lub indywidualnie i będącego
scenariuszem dla kampanii wyborczej indywidualnego kandydata
albo partii politycznej (możliwe wariacje w obrębie tematu) – ocena
na podstawie standardowej skali ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Polski parlamentaryzm - wymiar praktyczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLIZPolS.1100.604d5b9bd8ab0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z ramami prawnymi funkcjonowania Sejmu i Senatu RP: Konstytucja, Ustawa
o wykonywaniu mandatu posła i senatora, regulamin Sejmu RP, Regulamin Senatu RP Organy Sejmu i Senatu
Procedury i techniki legislacji Funkcjonowanie klubów parlamentarnych Polityczna mapa parlamentu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna ramy prawne funkcjonowania Sejmu i Senatu

POL_K1_W06

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować przebieg procesu
legislacyjnego

POL_K1_U04

zaliczenie pisemne

POL_K1_K01,
POL_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Aktywnego uczestnictwa w funkcjonowaniu
społeczeństwa obywatelskiego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Konstytucja,
2. Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
3. regulamin Sejmu RP,
4. Regulamin Senatu RP
5. Organy Sejmu i Senatu
6. Funkcjonowanie kancelarii Sejmu i Senatu
1.

W1, U1, K1

7. Procedury i techniki legislacji
8. Komisje sejmowe i senackie
9. Posiedzenia plenarne
10. Funkcjonowanie klubów parlamentarnych
11. Polityczna mapa parlamentu
12. Parlament a władza wykonawcza i sądownicza
13. Polityka międzynarodowa Sejmu i Senatu

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie otrzymują osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z kolokwium
zaliczeniowego. Stosuje się standardową skalę ocen, gdzie: - 0-50%
zaliczenie pisemne odpowiedzi poprawnych – ocena niedostateczna - 51-60% - ocena
dostateczna - 61-70% - ocena dostateczna plus - 71-80% - ocena dobra 81-90% - ocena dobra plus - 91-100% - ocena bardzo dobra

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Polityka polska po 1989 roku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1100.5cd559a775e07.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem modułu jest zorientowanie studentów w najważniejszych procesach społeczno –politycznych zachodzących
w Polsce po 1989 r.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna przebieg transformacji politycznej po 1989 r

POL_K1_W03,
POL_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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W2

Zna najwazniejsze wydarzenia i postaci tworzące
historię Polski w l. 1988-2007

POL_K1_W03,
POL_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

Rozumie przyczyny i skutki najważniejszych wydarzeń
z historii Polski w l. 1989-2007

POL_K1_W03,
POL_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ przedstawić ewolucję polskiego systemu
partyjnego w l. 1990-2007

POL_K1_U01,
POL_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

Potraﬁ przedstawić uwarunkowania historyczne
POL_K1_U01,
wpływające na obecny kształt i sposób funkcjonowania
POL_K1_U02
najwżniejszych instytucji politycznych w Polsce

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3

Potraﬁ przedstawić zmiany zachowań wyborczych
w Polsce w l. 1990-2007

POL_K1_U01,
POL_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

POL_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego zdobywania wiedzy w zakresie analizy
polskiego systemu politycznego i partyjnego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

wykład

30

analiza źródeł historycznych

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Geneza i rezultaty okrągłego stołu.
2. Wybory 4 VI 1989 i rozkład rządów komunistycznych.
3. Rząd Mazowieckiego i wojna na górze.
4. Wybory prezydenckie 1990 i rząd J.K. Bieleckiego.
5. Wybory 1991 i rząd J. Olszewskiego.
6. Misja W. Pawlaka i rząd H. Suchockiej.
7. Wybory 1993 i rząd W. Pawlaka.

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

1.
8. Rząd J. Oleksego i wybory prezydenckie 1995.
9. Rząd W. Cimoszewicza, referendum konstytucyjne i wybory 1997.
10. Reformy rządu J. Buzka.
11. Kryzys koalicji AWS-UW i wybory prezydenckie 2000.
12. Zwycięstwo SLD (2001) i rząd L. Millera
13. Referendum unijne (2003) i rząd M. Belki.
14. Podwójne zwycięstwo wyborcze PiS i rządy tej partii (2005-2007).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

kolokwium zaliczenia

wykład

egzamin pisemny

egzamin, pytania otwarte

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Systemy wyborcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1100.5cd559ac7fdfd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie przez studentów pogłębionej teoretycznie wiedzy o procedurach wyborczych, a także znaczeniu
i miejscu wyborów we współczesnym państwie demokratycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie pojęcia i terminologię związaną
z wyborami politycznymi.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

W2

Student zna i rozumie procedury i mechanizmy
wyborcze występujące we współczesnym świecie.

POL_K1_W01,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

egzamin pisemny

W3

Student zna i rozumie poszczególne formuły i metody
wyborcze oraz ich polityczne konsekwencje i wpływ
jaki wywierają na kształt przedstawicielstwa
politycznego.

POL_K1_W01,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

egzamin pisemny

egzamin pisemny

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować przebieg i wyniki wyborów
w całej ich złożoności proceduralnej i politycznej.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

U2

Student potraﬁ wykorzystać nabytą wiedzę
do podejmowania aktywnych działań w sferze
wyborów.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

egzamin pisemny

Student potraﬁ prowadzić badania i analizy wyborcze.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

egzamin pisemny

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

egzamin pisemny

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do aktywnych działań nie tylko
jako świadomy wyborca, ale i ewentualny kandydat
w wyborach, członek komisji wyborczej lub pracownik
administracji wyborczej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

29

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rola i znaczenie wyborów we współczesnym państwie demokratycznym.

W1, K1

2.

Prawo wyborcze a system wyborczy: podejście anglosaskie i kontynentalne.

W1

3.

Wyborcza formuła proporcjonalna.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

4.

Wyborcza formuła większościowa (majorytaryzm).

W1, W2, W3, U1, U2, U3

5.

Wyborcza formuła mieszana (proporcjonalno-większościowa).

W1, W2, W3, U1, U2, U3

6.

Formuły wyborów prezydenckich, samorządowych i europejskich.

W2, U1, U2, U3, K1

7.

Wyborcze metody największych średnich: metoda d'Hondta, metoda SainteLague.

W2, W3, U1, U2, U3

8.

Wyborcze metody największych reszt: metoda Hare'a, metoda HagenbachaBischoﬀa, metoda Imperiali, metoda Droopa, metoda Hare'a-Niemeyera.

W2, W3, U1, U2, U3

9.

Deformacje wyborcze i sposoby ich pomiaru.

W2, W3, U1, U2, U3

10.

Wielkość okręgu wyborczego: okręgi jednomandatowe i wielomandatowe.

W2, W3, U1, U2, U3

11.

Charakter głosu wyborcy w akcie głosowania: głos kategoryczny i głos
porządkujący.

W2, W3, U1, U2, U3

12.

Udział w wyborach: prawo czy obowiązek obywatela? Zjawisko przymusu
wyborczego.

W2, W3, U1, U2, U3

13.

Metody selekcji kandydatów w wyborach.

W2, U1, U2, U3, K1

14.

Procedury wyborcze w Polsce.

W2, W3, U1, U2, U3, K1

15.

Procedury wyborcze w wybranych państwach świata z uwzględnieniem kryterium
oryginalności i nietypowości.

W2, W3, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Test obejmujący kilka części składowych: 1. test wyboru, 2. zdeﬁniowanie
lub rozwinięcie pojęć, 3. uzupełnienie brakującego tekstu, 4. ustalenie
wyniku wyborów w hipotetycznym okręgu wyborczym z zastosowaniem
wskazanej metody rozdziału mandatów. Maksymalna liczba punktów do
zdobycia - 60. Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać co najmniej 31
punktów.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Prawo międzynarodowe publiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1100.5cac67cc200bb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem modułu jest wprowadzenie studentów politologii w obszar prawa międzynarodowego publicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie istotę stosunków
międzynarodowych

POL_K1_W02,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt
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W2

Student zna i rozumie podstawowe normy prawa
międzynarodowego publicznego

POL_K1_W02,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

Student posiada wiedzę na temat uczestników
stosunków międzynarodowych

POL_K1_W02,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ poprawnie intepretować normy prawa
międzynarodowego publicznego

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

U2

Student potraﬁ pozyskać informacje na temat
obowiązujących norm prawa międzynarodowego
publicznego

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

Student potraﬁ krytycznie odnieść się
do obowiązujących norm prawa międzynarodowego
oraz sformułować propozycje nowych rozwiązań

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do ciągłego pogłębiania wiedzy
z zakresu prawa międzynarodowego publicznego oraz
przyswajania i analizowania nowych wiadomości
odnoszących się do tej dziedziny wiedzy

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Zadnienia podstawowe prawa międzynarodowego
2. Zarys historii prawa międzynarodowego
3 Źródła prawa międzynarodowego
4. Prawo zwyczajowe. Zasady i ewolucja
5. Umowy międzynarodowe
6. Suwerenność – historia i współczesność
7. Ludność w prawie międzynarodowym
8. Terytorium w prawie międzynarodowym
9. Podmioty w prawie międzynarodowym
10. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych
11. Umowy i organizacje ﬁnansowe i gospodarcze współczesnego świata.
12. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych.
13. Prawo konﬂiktów zbrojnych.
14. Status jednostki w prawie międzynarodowym.
15. Odpowiedzialność międzynarodowa państwa.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z projektu zadanego
zaliczenie na ocenę, projekt przez prowadzącego zajęcia oraz wynik testu sprawdzającego.
Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1300.5ca756b2af3d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student nabywa wiedzę i umiejętność potrzebne do przygotowania pracy dyplomowej pod opieką pracownika
badawczo-dydaktycznego

C2

Student nabywa umiejętność samodzielnego formułowania myśli oraz otwartość i konsekwencję w myśleniu

C3

Student nabywa świadomość potrzeby dalszego kształcenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna podstawową terminologię stosowaną w badaniach
z zakresu nauk o polityce i administracji

POL_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

zna metody i techniki badawcze stosowane w naukach
o polityce i administracji

POL_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W3

zna wymagania stawiane pracom dyplomowym
w INPiSM

POL_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W4

posiada wiedzę z zakresu ochrony własności
intelektualnej

POL_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretuje zjawiska z różnych obszarów nauk
o polityce i administracji

POL_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ stosować wybrane podejścia badawcze oraz
teorie naukowe z zakresu nauk o polityce
i administracji

POL_K1_U03,
POL_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

posługuje się właściwymi narzędziami i metodami
badań z zakresu nauk społecznych w celu
przeprowadzenia badań własnych

POL_K1_U03,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U4

ma umiejętność poszukiwania i selekcji informacji
w warunkach globalizacji badań naukowych oraz
korzysta z technik komunikacyjnych i IT w zakresie
nauk o polityce i administracji

POL_K1_U03,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U5

przygotowuje pracę dyplomową z zakresu nauk
o polityce i administracji zgodnie z wymogami
stawianymi pracom dyplomowym w INPiSM

POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

myśli w sposób samodzielny, krytyczny i twórczy

POL_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

jest świadomy konieczności etycznego postępowania
w trakcie pisania pracy dyplomowej

POL_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

analiza i przygotowanie danych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot i cele prac dyplomowych, wymagania stawiane pracom dyplomowym w
INPiSM; Wymogi edycyjne prac dyplomowych, Konstruowanie przypisów i
bibliograﬁi; Podstawowe zasady etyki w pisaniu prac naukowych oraz
konsekwencji plagiatowania, Metodologia pracy naukowej, warsztat badawczy,
techniki opisu naukowego; Bazy źródłowe; wybór problemu badawczego pracy
dyplomowej; prezentacja konspektu pracy i dalszych etapów przygotowywania
pracy dyplomowej

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Sformułowanie problemu badawczego pracy dyplomowej, struktury pracy
oraz wstępnej bibliograﬁi

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Theoretical and Practical Dilemmas of Contemporary Politics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1100.5cd5597894f68.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu przeanalizowanie wraz ze studentami najistotniejszych współczesnych problemów polityki, przed
którymi stają obecnie tak teoretycy, jak i praktycy polityczni.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna i rozumie społeczno-polityczne problemy
współczesnego świata

POL_K1_W02

esej
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W2

Student zna i rozumie teoretyczne uzasadnienia
działań politycznych.

POL_K1_W02,
POL_K1_W03

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ sformułować własną analizę
wybranego zagadnienia polityczno-społecznego.

POL_K1_U01

esej

U2

Student potraﬁ dostrzegać związki przyczynowo
skutkowe politycznych zjawisk, także tych oddalonych
od siebie pod względem czasowym.

POL_K1_U02

esej

U3

Student potraﬁ ująć swoje przemyślenia
w skondensowanej formie wykazując się dyscypliną
myślenia.

POL_K1_U05

esej

POL_K1_K02

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do napisania przykładowo opinii,
ekspertyzy na zadany temat.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie ekspertyzy

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.

Kryzys potęgi amerykańskiej, Kryzys Europy, Rosja a Zachód, Wzrost potęgi Chin,
Kryzys ukraiński a Rosja i Zachód, Terroryzm, Kryzys migracyjny, Zagrożenia dla
demokracji liberalnej, Bieżące zagadnienia polityczne.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, przygotowywanie i prezentowanie analiz
politycznych, udział w dyskusjach

esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Sylabusy
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Violence in international relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1100.605a145475c12.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest przegląd oraz zastosowanie na wybranych przypadkach teorii dotyczących przemocy
zbiorowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna typy przemocy w stosunkach międzynarodowych

POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach
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W2

zna teorie tłumaczące występowanie przemocy
w stosunkach międzynarodowych

POL_K1_W01,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

W3

zna przypadki występowania różnych typów przemocy
w stosunkach międzynarodowych

POL_K1_W03

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

U1

potraﬁ wyrażać własne opinie na temat zjawisk
przemocy w stosunkach międzynarodowych, przy
jednoczesnym zachowaniu zasad obiektywności
i uczciwości w badaniach naukowych

POL_K1_U01,
POL_K1_U05,
POL_K1_U07

aktywność na zajęciach

U2

potraﬁ wykorzystać posiadaną wiedzę o teoriach
dotyczących przemocy do analizy konkretnych zjawisk

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U07

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

U3

posiada umiejętność prawidłowego stosowania
terminologii dotyczącej przemocy w stosunkach
międzynarodowych

POL_K1_U03,
POL_K1_U07

zaliczenie pisemne,
aktywność na zajęciach

POL_K1_K02

aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do uznawania różnych punktów widzenia
oraz interpretacji zjawisk przemocy w stosunkach
międzynarodowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

50

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs poświęcony jest różnym rodzajom przemocy występującym w stosunkach
międzynarodowych oraz istniejącym teoretycznym wyjaśnieniom tych zjawisk.
Treści programowe obejmują taką tematykę jak: wojna, konﬂikty etniczne,
ludobójstwo, rewolucja, terroryzm, interwencja humanitarną oraz związek
pomiędzy degradacją środowiska a konﬂiktem społecznym. Przemoc w
stosunkach międzynarodowych będzie analizowana zarówno na poziomie
społeczno-strukturalnym, jak i indywidualnym, z perspektywy funkcjonalizmu,
teorii racjonalnego wyboru, mikro- i makro-podejść oraz teorii krytycznej.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, aktywność na zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność (min. 51%) i aktywność na zajęciach
oraz zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Język angielski na poziomie B1 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR))

Sylabusy
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Современный мир: вызовы и проблемы
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1100.605a14b3a5581.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami i uwarunkowaniami wpływającymi
na międzynarodowy porządek współczesnego świata, a także jego wyzwania i problemy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

problematykę nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie
i stosunków międzynarodowych

POL_K1_W01,
POL_K1_W02

zaliczenie
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W2

problematykę uwarunkowań i czynników
kształtujących stosunki międzynarodowe, a także
wyzwań i problemów współczesnego świata

POL_K1_W01,
POL_K1_W03

zaliczenie

W3

problematykę porządku międzynarodowego
współczesnego świata, a także jego wyzwań
i problemów

POL_K1_W01,
POL_K1_W03

zaliczenie

POL_K1_U02,
POL_K1_U03

zaliczenie

POL_K1_K02,
POL_K1_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

interpretować i analizować najważniejsze procesy
związane ze współczesnym porządkiem
międzynarodowym, a także wyzwaniami i problemami
współczesnego świata

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnego rozwoju w zakresie różnych form
aktywności społecznych w odniesieniu
do współczesnego porządku międzynarodowego,
a także wyzwań i problemów współczesnego świata

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Uwarunkowania porządku międzynarodowego i bezpieczeństwa współczesnego
świata. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa mocarstw światowych. Globalny
układ sił i sytuacja geopolityczna na świecie. Konﬂikty i zagrożenia
bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Instytucjonalizacja współczesnych
stosunków międzynarodowych i procesów bezpieczeństwa. Bieżące
uwarunkowania i procesy na arenie międzynarodowej w perspektywie wyzwań i
problemów współczesnego świata.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie treści zajęć oraz zaleconej literatury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Komunikatywna znajomość języka rosyjskiego, B1/B2

Sylabusy
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Asia-Paciﬁc in World Politics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1100.5cd559fb89fce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This is an introductory course aiming at providing students with basic knowledge of the international relations of
Asia and the Paciﬁc, including theoretical background, determinants of the problem: introduction to geography,
demography, socio-cultural, economic and strategic situation of the region. The role of the PRC, Japan, Korean
Peninsula, Southeast Asia and the United States, as well as regional organizations will be discussed.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

278 / 327

W1

basic issues of international relations in the AsiaPaciﬁc region, as well as their theoretical background

POL_K1_W01,
POL_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2

IR participants and current events in the Asia-Paciﬁc
Region

POL_K1_W01,
POL_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W3

political, social and economic processes determining
international relations in the region

POL_K1_W01,
POL_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

do basic research, critically analyze and synthesize
information

POL_K1_U01,
POL_K1_U06,
POL_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2

discuss regional issues based on research

POL_K1_U01,
POL_K1_U05,
POL_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U3

present knowledge based opinions, exchange them,
defend his thesis during discussion

POL_K1_U01,
POL_K1_U06,
POL_K1_U07

zaliczenie na ocenę

POL_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

debate his opinions during classes understanding
diﬀerences in worldviews

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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This is an introductory course aiming at providing students with basic knowledge
of the international relations of Asia and the Paciﬁc, including theoretical
background, determinants of the problem: introduction to geography,
demography, socio-cultural, economic and strategic situation of the region. The
role of the PRC, Japan, Korean Peninsula, Southeast Asia and the United States, as
well as regional organizations will be discussed (content of the course is divided
into lectures and readings for students).
1. Theoretical background.
2. Overview of the history of the region.
3. Political systems in the Asia-Paciﬁc.
4. Geography and geopolitics of the region.
5. Demography of the Asia-Paciﬁc.
6. Socio-cultural characteristic of the region.

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

1.
7. Religions of the Asia-Paciﬁc.
8. Economic situation in the Asia-Paciﬁc.
9. Regional economic integration.
10. Outline of the strategic situation.
11. The People’s Republic of China – a rising power of the region.
12. Role of Japan in regional policy since 1945.
13. Korean Peninsula – rising threat and chances for uniﬁcation.
14. United States as crucial factor of regional interactions.
15. Secondary powers of the region – India, European Union, Australia and Russia.
16. Regional organizations 1 (APEC, ASEAN, APT, EAS, ARF, ASEM, SAARC, SCO).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Active participation in classes and written exam (lectures' and readings'
based). Students who cannot participate in classes will be asked to
zaliczenie na ocenę
prepare an extra essay (ca. 20 000 characters, topic must be agreed with
the lecturer in advance).

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa, English level - at least B1

Sylabusy
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Academic English
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1100.5cac67db1406e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specjalistycznym słownictwem języka angielskiego oraz nauka
umiejętności z posługiwaniem się językiem angielskim w kontekstach akademickich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

słownictwo umożliwiające opisywanie zjawisk
politycznych

POL_K1_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

specjalistyczne słownictwo z zakresu nauk
politycznych

POL_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem angielskim właściwym dla
nauk o polityce

POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

dyskutować o ważnych zagadnieniach politycznych,
społecznych i kulturowych współczesnego świata

POL_K1_U02,
POL_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U3

czytać ze zrozumieniem oraz interpretować wybrane
informacje na temat zjawisk politycznych

POL_K1_U02,
POL_K1_U07

zaliczenie na ocenę

POL_K1_K01,
POL_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania w języku angielskim dyskusji
o zjawiskach politycznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

przygotowanie eseju

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Niezbędna terminologia z zakresu nauk politycznych w języku angielskim

W1, W2, U1, K1

2.

Analiza tekstów naukowych i publicystycznych w języku angielskim

W2, U2, U3, K1

3.

Sztuka pisania tekstów naukowych w języku angielski

W2, U1, K1

4.

Sztuka przygotowywania prezentacji w języku angielskim

U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obowiązkowy udział w zajęciach; aktywny udział w zajęciach; znajomość
wymaganych tekstów; kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+

Sylabusy
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Transformacje polityczne w Europie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLIZPolS.1200.5cd559a79932f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie wiedzy na temat procesu przemian politycznych zachodzących w krajach regionu w wyniku ich
dekomunizacji w latach 90.; poznanie przyczyn, przebiegu, skali i konsekwencji tych zmian. Celem prowadzonego
przedmiotu będzie uzyskanie umiejętności prognozowania konkretnych procesów politycznych jak: podjęcie przez
państwa regionu udanych działań politycznych prowadzących do integracji ze strukturami europejskimi, NATO,
analizowanie konkretnych procesów i zjawisk politycznych – relacji państw regionu z mocarstwami, ich
podmiotowości. Student kompetentnie będzie wypowiadał się na temat procesów demokratycznych jakie
przeszły lub przechodzą kraje Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, będzie bronił swych poglądów
dotyczących różnorodności etnicznej, kulturowej, ekonomicznej i religijnej i umiał je uzasadnić.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student umie odtworzyć proces przemian
i zdeﬁniować ku czemu zmierza: demokracji,
demokracji fasadowej, do systemu autorytarnego,
dyktatury; itd. Potraﬁ ze zrozumieniem analizować
ewolucję systemów politycznych w państwach
pokomunistycznych, określić procesy polityczne, które
doprowadziły do transformacji politycznych w latach
90. i następnych.

POL_K1_W01,
POL_K1_W03

prezentacja

W2

Student posiada umiejętność samodzielnego
opracowania i przedstawienia w formie referatu lub
prezentacji wybranego procesu przemian oraz wzięcia
udziału w dyskusji.

POL_K1_W03

prezentacja

U1

Potraﬁ wykazać, wytłumaczyć i uzasadnić źródła
prezentowanych procesów transformacji, przyczyn
takiego, a nie innego ich przebiegu, wskazać możliwe
zagrożenia dla stabilności systemu demokratycznego;
rozpoznać zagrożenia, jakie kryzys demokracji niesie
dla stosunków międzynarodowych i procesów
integracyjnych.

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

prezentacja

U2

Zna i potraﬁ podać różnice w stopniu zaawansowania
transformacji politycznych w poszczególnych krajach
regionu oraz ustalić związane z tym procesami
możliwości integracji. Potraﬁ w ramach prowadzonych
dyskusji formułować pytania i prezentować swe
poglądy.

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

prezentacja

U3

Zna i potraﬁ ocenić politykę poszczególnych państw
regionu i UE wobec grup religijnych, etnicznych
i językowych oraz przewidzieć skutki tej polityki, tj.
stan zagrożenia dla stabilizacji w regionie.

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U05

prezentacja

K1

Potraﬁ śledzić bieżące wydarzenia w Europie
Środkowej i Południowo-Wschodniej i omawiać je
publicznie, a także potraﬁ prawidłowo ocenić ewolucję
i perspektywy głównych procesów zachodzących
w stosunkach międzynarodowych w regionie.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K04

prezentacja

K2

Potraﬁ prawidłowo posługiwać się terminologią
stosowaną w badaniach stosunków
międzynarodowych, we współdziałaniu z grupą
przedstawić publicznie analizę i opracowanie
dotyczące procesów zachodzących w Europie
Środkowej i Południowo-Wschodniej.

POL_K1_K03,
POL_K1_K04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

90

Sylabusy
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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. Rozpad ZSRR i Jugosławii – porównanie mechanizmu rozkładu państwa
federacyjnego.
2. Transformacja Czechosłowacji: od aksamitnej rewolucji po rozpad federacji.
3. Zahamowanie demokratyzacji Słowacji w okresie rządów Vladimira Meciara.
4. Węgry od demokratyzacji po obecny kryzys demokracji.
5. Demokratyzacja Bułgarii.
6. Specyﬁka rumuńskiej transformacji.
7. Demokratyzacja poprzez wchłonięcie przez inne państwo: przypadek
Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
8. Federacja Rosyjska w okresie prezydentury Borysa Jelcyna i Władymira Putina –
porównanie.
9. Emancypacja i demokratyzacja Litwy.
10. Droga niepodległej Białorusi od demokracji do dyktatury.
11. Zjawisko oligarchizacji Ukrainy i jego wpływ na sytuację Ukrainy w XXI wieku.
12. Transformacja i jej hamulce na terenie Mołdawii.
13. Transformacja demokratyczna w warunkach wojny: Serbia po rozpadzie
Jugosławii.
14. Transformacja w państwie podzielonym i skonﬂiktowanym wewnętrznie na
przykładzie Bośni i Hercegowiny.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
wykonanie prezentacji samodzielnie lub w zespole; aktywność na
zajęciach w dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy
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Polityka informacyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLKDPS.1200.5cd559b0e7da1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest poznanie mechanizmu efektywnej współpracy z mediami urzędów, instytucji, organów
samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw. Wykład adresowany jest do studentów zainteresowanych również
poznaniem mechanizmów kształtujących politykę informacyjną rządu na poziomie krajowym i lokalnym.
Osobnymi tematami będzię kwestia dezinformacji i metod jej zapobiegania, fake newsów oraz polityka
informacyjna w dobie kryzysu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
funkcjonowanie systemów medialnych w Europie
i na świecie oraz podstawowych mechanizmów
POL_K1_W05
komunikowania politycznego w tym szczególnie zasad,
które odpowiadają za formowanie się polityki
informacyjnej.

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ posługiwać się systemami
normatywnymi oraz interpretować podstawowe reguły
i normy prawne odnoszące się do państwa oraz
instytucji społeczno-politycznych i gospodarczych,
a także wykorzystywać zdobytą wiedzę
do rozpoznania i deﬁniowania trajektorii polityki
komunikacyjnej oraz informacyjnej.

POL_K1_U04

esej, prezentacja

POL_K1_K01

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do partycypacji w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego, aktywnego
uczestniczenia w życiu publicznym, udziału w pracach
i kierowaniu zespołami realizującymi cele społeczne,
polityczne i obywatelskie a także monitorowania
i stosowania procedur ewaluacyjnych w sferze
publicznej. Student posiada kompetencje rozpoznania,
analizy narracji medialnych kształtujących politykę
informacyjną oraz rozpoznać wiarygodność źródła
informacji.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie eseju

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.Polityka. Pr i budowanie marki w przedsiębiorstwie. Korporacyjne strategie
komunikacyjne.
2. zarządzanie w kryzysie. Polityka informacyjne w sytuacji kryzysowej.
3.Dezinformacje - źródła i strategie propagandowe.
4. Fakenewsy - i procedury sprawdzania informacji.
1. Propaganda i dezinformacja – podstawowe pojęcia.

1.

W1, U1, K1

2. Historia propagandy i dezinformacji.
3. Propaganda w mediach krajów niedemokratycznych i demokratycznych.
4. Propaganda w relacjach międzynarodowych.
5. Dezinformacja jako forma walki politycznej. Wymiar instytucjonalny.
6. Dezinformacja i jej rola w stosunkach międzynarodowych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność oraz esej lub prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Polskie partie polityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Instytucje i zarządzanie polityką

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLIZPolS.1200.604d6357640c9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze sposobami tworzenia partii, aktami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie w Polsce,
a także warunkami, jakie muszą być spełnione, aby partia mogła zostać zarejestrowana.

C2

Przekazanie wiedzy potrzebnej do analizy dokumentów statutowych polskich partii, aby na tej podstawie studenci
mogli zidentyﬁkować rozwiązania przyjmowane przez poszczególne ugrupowania w zakresie struktur
organizacyjnych.

C3

Przekazanie wiedzy potrzebnej do analizy dokumentów programowych polskich partii.

C4

Przygotowanie studentów do założenia partii politycznej. Studenci będą w grupach przygotowywać dokumenty
potrzebne do zarejestrowania partii, przede wszystkim statut partii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna podstawowe modele organizacyjne partii
politycznych

POL_K1_W01,
POL_K1_W03

zaliczenie ustne

W2

rozumie ewolucję struktur organizacyjnych partii
zachodzącą pod wpływem zmiany struktur
społecznych oraz przekształceń w systemach
politycznych

POL_K1_W03,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

zaliczenie ustne

W3

zna przepisy prawne dotyczące tworzenia,
funkcjonowania i ﬁnansowania partii politycznych
w Polsce

POL_K1_W04

zaliczenie ustne, projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizuje normy prawne oraz przepisy statutowe
polskich partii w celu przygotowania statutu partii oraz
innych dokumentów potrzebnych do rejestracji partii

POL_K1_U04

zaliczenie ustne, projekt

U2

potraﬁ przeprowadzić analizę ilościową i jakościową
dokumentów statutowych i programowych partii
politycznych

POL_K1_U03,
POL_K1_U05

zaliczenie ustne

U3

wykorzystuje zdobyte informacje na temat struktur
polskich partii dla formułowania własnych opinii
na temat stosowanych przez nie rozwiązań
organizacyjnych

POL_K1_U05

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do rozstrzygania kwestii związanych
z tworzeniem, funkcjonowaniem i ﬁnansowaniem partii POL_K1_K01
politycznych

zaliczenie ustne, projekt

K2

jest gotów do współpracy w grupie w celu
przygotowania dokumentów potrzebnych do założenia
partii, zwłaszcza statutu

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03

projekt

K3

jest przygotowany do założenia partii oraz podjęcia
działań w organizacjach społeczeństwa
obywatelskiego

POL_K1_K01

zaliczenie ustne, projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

analiza aktów normatywnych

2

analiza badań i sprawozdań

2

analiza dokumentów programowych

2

analiza i przygotowanie danych

2

analiza orzecznictwa

2

Sylabusy

291 / 327

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Modele organizacyjne, jakie przyjmują współczesne partie polityczne np. model
partii wyborczej – catch all party (O. Kirchheimer), wyborczo-profesjonalnej (A.
Panebianco), kartelu partii (R.S. Katz, P. Mair), partii-przedsiębiorcy –
entrepreneurial issue party (R. Harmel, L. Svasand), partii-ﬁrmy – business ﬁrm
party (J. Hopkin, C. Paolucci).

W1, W2

2.

Modele tworzenia partii politycznych, prawne regulacje dotyczące tworzenia partii
politycznych w Polsce, wymogi prawne dotyczące statutu partii

W3, U1

3.

Analiza statutów wybranych polskich partii politycznych.

W3, U1, U2, U3, K1

4.

Analiza programów wybranych polskich partii politycznych.

U2

5.

Członkostwo w partii oraz kształt podstawowej struktury organizacyjnej (koła).

W3, U1, U3, K1

6.

Kształt struktur regionalnych (okręgu wyborczego, wojewódzkich, powiatowych)

W3, U1, U3, K1

7.

Centralne organy partii, przywództwo w partii oraz zasady ﬁnansowania.

W3, U1, U2, U3, K1

8.

Dystrybucja władzy w strukturach polskich partii politycznych, zwłaszcza w takich
obszarach jak: wybór lidera, selekcja kandydatów w wyborach do władz
publicznych, tworzenie programów oraz zawiązywanie koalicji.

U1, U3, K1, K2

9.

Pozycja frakcji parlamentarnej w strukturze partii, a zwłaszcza relacje pomiędzy
frakcją oraz pozaparlamentarną centralą partyjną.

U1, U2, U3, K1

10.

Funkcjonowanie biur partyjnych oraz poselskich.

U3, K1

11.

Przygotowanie dokumentów potrzebnych do zarejestrowania partii, a w zwłaszcza
statut partii.

W3, U1, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na zaliczenie warsztatów składa się: 1) aktywność podczas zajęć w
postaci brania udziału w dyskusjach, rozwiązywania problemów
dotyczących zasad funkcjonowania i struktur partii, argumentowania
swojego stanowiska (punktowane każdorazowo po zajęciach) 2)
zaliczenie ustne, projekt
przygotowanie w grupie statutu partii 3) ustna obrona statutu,
sprawdzenie umiejętności odniesienia treści statutu do modeli
organizacyjnych oraz obowiązujących norm prawnych i rozwiązań
przyjmowanych przez polskie partie

Wymagania wstępne i dodatkowe
udział w zajęciach jest obowiązkowy

Sylabusy
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Zarządzanie marką i wizerunkiem w polityce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikowanie i Doradztwo Polityczne

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLKDPS.1200.604d643fcdc3c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z problematyką marki politycznej.

C2

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z problematyką wizerunku politycznego.

C3

Celem kształcenia jest wykształcenie podstawowych umiejętności dokonywania całościowych analiz łączących się
zjawisk wizerunków i marek politycznych podmiotów politycznych w wymiarze grupowym i indywidualnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia
teoretyczne dotyczące marki jako elementu przewagi
konkurencyjnej na rynku politycznym.

POL_K1_W05,
POL_K1_W06

aktywny udział w
zajęciach, w dyskusjach

W2

Student zna komponenty marki jako elementu
rynkowej tożsamości podmiotów politycznych.

POL_K1_W05,
POL_K1_W06

projekt, aktywny udział w
zajęciach, w dyskusjach

W3

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia
dotyczące wizerunków politycznych, wraz z ich
komponentami i rodzajami.

POL_K1_W04,
POL_K1_W06

aktywny udział w
zajęciach, w dyskusjach

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować wizerunki polityczne,
rozpoznawać błędy w konstruowaniu wizerunków
i zarządzaniu nimi.

POL_K1_U01,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt, aktywny udział w
zajęciach, w dyskusjach

U2

Student potraﬁ analizować procesy zarządzania
markami politycznymi, w tym tworzenia i posługiwania
się ich elementami.

POL_K1_U01,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt, aktywny udział w
zajęciach, w dyskusjach

U3

Student potraﬁ uczestniczyć w procesach kreowania
wizerunku i marki podmiotów politycznych.

POL_K1_U01,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt

U4

Student potraﬁ identyﬁkować zagrożenia dla
funkcjonowania pożądanego wizerunku i marki
politycznej.

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

projekt, aktywny udział w
zajęciach, w dyskusjach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w ramach zespołów
zajmujących się konstruowaniem i zarządzaniem
wizerunkiem politycznym.

POL_K1_K01,
POL_K1_K03

projekt

K2

Student jest gotów do współtworzenia polityki
informacyjnej podmiotu publicznego, kształtowanej
z wykorzystaniem zasad zarządzania marką podmiotu
publicznego.

POL_K1_K01,
POL_K1_K03

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do zajęć

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Marka jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku politycznym
(partia/polityk jako marka) - wprowadzenie.
2. Komponenty marki jako elementu rynkowej tożsamości - werbalne i
niewrebalne elementy marek.
3. Marka w polityce - werbalne i niewerbalne elementy marek politycznych.
4. Zarządzanie marką polityczną w czasie (cykl życia "produktu" politycznego a
cykl życia marki politycznej)

W1, W2, W3

2.

5. [P1] Podstawowa analiza wybranej marki politycznej - prezentacje projektów nr
1 wykonanych wg iunstrukcji.

U2, U3

3.

6. Wizerunek polityczny: koncepcje i komponenty wizerunku politycznego
indywidualnych aktorów politycznych.

W3, U3, U4

4.

7. Kreacja marki i wizerunku na potrzeby kampanii wyborczych - analizy i
omówienia przypadków.

U1, U2, U3, K1

5.

8. [P2] Podstawowa analiza wizerunku politycznego wybranego indywidualnego
aktora politycznego - prezentacja projektów nr 2, wykonanych wg instrukcji.

U1, U3, K1

6.

9. Zarządzanie marką polityczną online - analizy i omówienia przypadków.
10. Zarządzanie wizerunkiem politycznym online - analizy i omówienia
przypadków.

U1, U2, U3

7.

11. Ataki, dekompozycja, upadek - działania dysfunkcjonalne i szkodliwe wobec
marek i wizerunków politycznych.

U1, U2, U3, U4, K2

8.

12. [P3] Zaawansowana analiza wybranej marki politycznej, w powiązaniu z
wizerunkami liderów - prezentacja projektów nr 3, wykonanych wg instrukcji.

U1, U2, U3, U4, K1, K2

9.

13. Znaczenie wizerunków i marek politycznych w dobie indywidualizacji i
mediatyzacji polityki - debata podsumowująca

U1, U2, U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt, aktywny udział
w zajęciach, w
dyskusjach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia przedmiotu. 1. Obecność na zajęciach. 2.
Przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach. 3. Ocena
merytoryczna przygotowanych i zaprezentowanych na zajęciach
analiz (P1, P2, P3). 4. Możliwe inne metody sprawdzenia nabycia
wiedzy - krótkie kolokwia pisemne kub ustne (szczególnie w
przypadkach nieprzygotowania na zajęcia). Warunki dopuszczenia
do zaliczenia: 1. Obecność na minimum połowie zajęć. 2.
Usprawiedliwienie i odpracowanie nieobecności (jeśli 2 i więcej).
Niezależnie od nieobecności student musi wykonać wszystkie
zalecone zadania (analizy). Odpracowywanie nieobecności polega
na przestudiowaniu dodatkowych tekstów przewodnich lub na
dodatkowych zadaniach pisemnych.
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Sylabusy
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Administracja publiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1200.5cd3d16d72188.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie studentów w problematykę organizacji, formalnego statusu, zadań i funkcjonowania administracji
publicznej we współczesnym państwie.

C2

Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej współczesnych kierunków i obszarów badań nad administracją
publiczną.

C3

Uświadomienie uczestnikom zajęć pozycji i znaczenia administracji publicznej dla systemu politycznego państwa.

C4

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej procesów reformowania i zmian administracji publicznej
we współczesnych państwach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane
z administracją publiczną.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt

W2

Student zna i rozumie podstawowe podejścia
teoretyczne i metodologiczne związane z badaniami
nad administracją publiczną.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W04,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W3

Student zna i rozumie procesy zmian w administracji
publicznej współczesnych państw.

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W4

Student zna i rozumie sposób działania i zasady
organizacji oraz wykonywania funkcje przez
administrację publiczną.

POL_K1_W01,
POL_K1_W04,
POL_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U1

Student potraﬁ prawidłowo opisać znaczenie i pozycję
administracji publicznej we współczesnych państwach.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

U2

Student potraﬁ wykorzystać posiadaną wiedzę
do rozstrzygania problemów i podejmowania decyzji
związanych z pracą w administracji publicznej.

POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U06

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

U3

Student potraﬁ analizować administrację publiczną.

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

POL_K1_K01,
POL_K1_K03

zaliczenie ustne, projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do podjęcia pracy w administracji
publicznej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do ćwiczeń

29

poprawa projektu

15

Przygotowanie do sprawdzianów

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁniowanie administracji publicznej.

W1

2.

Administracja publiczna z perspektywy wybranych dyscyplin badawczych.

W1, W2

3.

Funkcje administracji publicznej i formy prawne ich wykonywania

W1, W3

4.

Prawo jako podstawa wykonywania funkcji przez administrację publicznej.

W1, W2

5.

Zasady działania i organizacji administracji publicznej.

W2, W3

6.

Proces reformowania administracji publicznej - Nowe Zarządzanie Publiczne.

W3, W4

7.

Proces reformowania i zmian w administracji publicznej - (good) governance

W4

8.

Newoweberyzm

W4

9.

Elektroniczna administracja (e-administracja)

W1, W4

10.

Smart City jako przykład współczesnych zmian w administracji publicznej.

W1, W4

11.

Kontrola administracji publicznej.

W1, W2, W3

12.

Administracja i polityka.

W1, W2

13.

Urzędnicy w administracji publicznej. Modele służby urzędniczej.

W1, W2, W4

14.

Etyka w administracji publicznej

W1, W4

15.

Struktura administracji publicznej w Polsce.

W1, W2, W3, K1

16.

Administracja scentralizowana czy zdecentralizowana? Multicentryczność
administracji i nowe tendencje w zarządzaniu administracją publiczną

W1, U1, U2

17.

Prawo do dobrej administracji.

W1, W4

18.

Od minimum do maksimum. Rola administracji w ustalaniu jakości życia
obywateli.

W1, U1, K1

19.

Zarządzenie przez rezultaty w administracji publicznej.

W1, U1

20.

Administracja i obywatele. Wspólne zarządzanie państwem,

U1, U2, U3, K1

21.

Prawo dostępu do informacji publicznej. Transparentność w administracji
publicznej,

U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
projekt, prezentacja

Na zaliczenie ćwiczeń składają się następujące oceny cząstkowe: 1)
Obecność –warunkiem minimalnym jest 50%+1 2) Aktywnośćstanowi 15% oceny 3) Kolokwia – stanowią 20% oceny, zaliczenie
100% kolokwiów skutkuje zwolnieniem z kolokwium końcowego, 95%
podnosi ocenę o 1, o 90% o ½ . 4) Kolokwium kończące semestr –
warunkiem zaliczenia jest udzielenie 75% poprawnych odpowiedzi.
Aby zaliczyć semestr konieczne jest zaliczenie kolokwium na ocenę
minimum. dostateczną. Kolokwium stanowi 35% oceny 5) Projektstanowi 30% oceny, konieczne jest zaliczenie projektu. 1%
odpowiada 1 punktowi w procesie sprawdzania wiedzy. 95% - bdb,
90% - db+, 85%-db, 80%dst+, 75%- dst

egzamin pisemny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń
potwierdzone oceną wpisaną do systemu USOS. Egzamin składa się z
czterech pytań otwartych. Za odpowiedź na jedno pytanie można
otrzymać od 0 do 4 punktów. Łączna liczba punktów za egzamin
wynosi 20, ponieważ 4 punkty otrzymuje się za ocenę z ćwiczeń
według zasady: • Ocena 3,0 = 0 punktów, • Ocena 3,5 = 1 punkt, •
Ocena 4 = 2 punkty, • Ocena 4,5 = 3 punkty, • Ocena 5 = 4 punkty.
Punktacja egzaminu: • 11, 12 => 3,0 • 13,14 => 3,5 • 15,16 => 4,0
• 17, 18 => 4,5 • 19,20 => 5,0

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Integracja europejska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1200.5cc0345d3b579.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z genezą i ewolucją procesu integracji europejskiej.

C2

Przedstawienie teoretycznych podstaw badań procesu integracji europejskiej.

C3

Zapoznanie studentów z mechanizmami procesu decyzyjnego na poziomie UE.

C4

Zapoznanie studentów z podziałem kompetencji między UE a państwami członkowskimi.

C5

Zapoznanie studentów z kompetencjami poszczególnych instytucji UE.

C6

Uświadomienie studentom wpływu decyzji podejmowanych na poziomie UE na państwa członkowskie.

C7

Ukazanie studentom roli i pozycji UE na arenie międzynarodowej.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe teorie oraz terminologię z zakresu
europeistyki

POL_K1_W01,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

egzamin pisemny

W2

główne kierunki myśli politycznej z zakresu integracji
europejskiej

POL_K1_W02

egzamin pisemny

struktury i sposoby funkcjonowania Unii Europejskiej

POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

egzamin pisemny

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prawidłowo interpretować zjawiska społecznopolityczne oraz prawne i ekonomiczne zachodzące
w procesie integracji europejskiej

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04

egzamin pisemny

U2

POL_K1_U05,
opisywać i wyjaśniać rolę Unii Europejskiej w wymiarze
POL_K1_U06,
polskim, europejskim i globalnym
POL_K1_U07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym
w odniesieniu do problematyki współczesnej debaty
europejskiej, a także w zespołach realizujących cele
społeczne, polityczne i obywatelskie ze środków
europejskich

POL_K1_K01,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

egzamin pisemny

K2

wyjaśniania różnic i różnych punktów widzenia,
determinowanych odmiennym podłożem politycznym,
kulturowym i społecznym w Europie

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do tematyki. Teorie integracji europejskiej

W1, W2, U2, K2

2.

Geneza i ewolucja procesu integracji europejskiej od lat 50. XX w. do traktatu
nicejskiego

W3, U1, U2, K1, K2

3.

Traktat lizboński – ustrój Unii Europejskiej

W1, W3, U2, K2

4.

Status prawnomiędzynarodowy UE

W1, W3, U2, K1, K2

5.

Podział kompetencji między UE a państwami członkowskimi

W1, W3, U2, K1, K2

6.

Katalog aktów prawnych

W1, W3, U1, U2, K1, K2

7.

System instytucjonalny UE

W1, W3, U1, U2, K1, K2

8.

Aksjologia UE

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Wybrane aktualne problemy integracji europejskiej.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

10.

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE.

W3, U2, K1, K2

11.

Przestrzeń wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE.

W3, U1, U2, K1, K2

12.

Finansowanie UE.

W3, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie wyniku 50% + 1 punkt z egzaminu; standardowa skala ocen

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Marketing polityczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1200.5cb5946988b8f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z kluczowymi zagadnieniami teorii marketingu politycznego, w tym
zasadniczymi kategoriami i pojęciami służącymi do opisu rzeczywistości politycznej z perspektywy
marketingowej.

C2

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy na temat złożonej natury działań marketingu politycznego,
obejmującego nie tylko komunikację marketingową, lecz również szerokie działania dotyczące zasadniczo:
diagnostyki rynku politycznego, przygotowywania oferty politycznej (wyborczej), wypracowywania i wdrażania
strategii wyborczej.

C3

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy na temat metod i technik kampanii wyborczych,
szczególnie w ich wymiarze audiowizualnym i online.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie terminologię i podstawowe
elementy teorii marketingu politycznego.

POL_K1_W01,
POL_K1_W05

kolokwium

W2

Student zna i rozumie podstawowe sposoby, techniki,
metody prowadzenia komunikacji marketingowej
w polityce.

POL_K1_W05

kolokwium

W3

Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne
opisujące i wyjaśniające zachowania wyborcze
obywateli.

POL_K1_W03,
POL_K1_W05

kolokwium

W4

Student zna i rozumie zasady planowania,
wypracowywania i wdrażania marketingowych
strategii wyborczych.

POL_K1_W03,
POL_K1_W05

kolokwium

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przeprowadzić podstawową analizę
POL_K1_U01,
przebiegu procesów komunikowania wyborczego, wraz
POL_K1_U02
z jego uwarunkowaniami.

projekt, raport

U2

Student potraﬁ wyjaśniać możliwe przyczyny
zachowań wyborczych.

POL_K1_U05

kolokwium

U3

Student potraﬁ analizować marketingowe strategie
wyborcze oraz ich poszczególne elementy składowe.

POL_K1_U05,
POL_K1_U06

projekt, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do publicznej prezentacji analiz
dotyczących przebiegu i skutków kampanii
wyborczych realizowanych przez podmioty polityczne.

POL_K1_K01,
POL_K1_K02

projekt, raport

K2

Student jest gotów do współpracy w ramach zespołów
zajmujących się przygotowywaniem i prowadzeniem
kampanii wyborczych.

POL_K1_K03

projekt, raport

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do zajęć

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
85

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Marketing polityczny jako podejście podmiotów politycznych do rywalizacji
rynkowej - istota marketingu politycznego.

W1, W2, W3, W4

2.

2. Rynek polityczny jako kategoria politologiczna.

W1, W3, U1

3.

3. Rynek polityczny jako przestrzeń kształtowania zachowań wyborczych, cz. I klasyczne koncepcje wyjaśniające zachowania wyborcze.

W3, U2

4.

4. Rynek polityczny jako przestrzeń kształtowania zachowań wyborczych, cz. II aktualne tendencje; analizy big data i mikrotargetowanie)

W3, U2

5.

5. Oferta polityczna (produkt polityczny).

W1, U1, U3

6.

6. Strategia wyborcza - etapy i zasadnicze elementy.

W4, U1, U3, K1, K2

7.

7. Kształtowanie oferty politycznej (segmentacja, pozycjonowanie, targeting).

W1, U1, U3

8.

8. Kolokwium.

W1, W2, W3, W4

9.

9. Analiza SWOT w marketingu politycznym.

U1, U3, K2

10.

10. Komunikacja w marketingu politycznym, cz. I - kampania audiowizualna narzędzia kampanii, analizy na przykładach.

W2, U1, U3, K1

11.

11. Komunikacja w marketingu politycznym, cz. II - kampania online - narzędzia
kampanii, analizy na przykładach.

W2, U1, U3, K1

12.

12. Komunikacja w marketingu politycznym, cz. III - kampania negatywna narzędzia, analizy na przykładach.

W2, U1, U3, K1

13.

13. Planowanie marketingowej komunikacji wyborczej - praca nad projektem
według instrukcji, prace w zespołach na zajęciach i poza, 2 lub 3 spotkania

U1, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt, raport,
kolokwium

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia przedmiotu. 1. Obecność i przygotowanie na
zajęcia. 2. Zaliczenie kolokwium pisemnego. 3. Wykonanie i
przedstawienie na zajęciach lub do oceny zadanych zespołowych
zadań, wg przedstawionych instrukcji: - analizy (mini-raporty)
komunikacji wyborczej na przykładach - projekt planu wyborczej
komunikacji marketingowej. 4. Możliwe inne metody sprawdzenia
nabycia wiedzy i umiejętności studentów - krótkie kolokwia pisemne
lub ustne (szczególnie w przypadkach nieprzygotowania na zajęcia).
Warunki dopuszczenia do zaliczenia: 1. Obecność na minimum połowie
zajęć 2. Usprawiedliwienie i odpracowanie nieobecności (jeśli 2 i
więcej). Niezależnie od nieobecności student musi wykonać wszystkie
zalecone zadania. Odpracowywanie nieobecności polega na
przestudiowaniu dodatkowych tekstów przewodnich lub na
dodatkowych zadaniach pisemnych.
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Praktyki studenckie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1200.5cd4263245c52.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie przez studenta / studentkę umiejętności zawodowych związanych z kierunkiem studiów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

W3

zna specyﬁkę pracy w wybranej instytucji związanej
z kierunkiem studiów

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W05,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

zaliczenie

zna zasady funkcjonowania wybranej instytucji

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W05,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

zaliczenie

zna obowiązki i uprawnienia pracownika
zatrudnionego w wybranej instytucji

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W05,
POL_K1_W06,
POL_K1_W07

zaliczenie

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

konfrontuje nabytą w trakcie studiów wiedzę
teoretyczną z praktycznymi wymogami przyszłej pracy
zawodowej

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06,
POL_K1_U07

U2

nabywa kompetencje interpersonalne warunkujące
efektywne funkcjonowanie w pracy zawodowej

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03

zaliczenie

U3

zdobywa wiedzę praktyczną związaną z kierunkiem
kształcenia

POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie

stosowania zasad etycznych w pracy

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

zaliczenie

współdziała w grupie na rzecz dobra publicznego

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K03,
POL_K1_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Sylabusy
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analiza i przygotowanie danych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści kształcenia zależne od szczegółowych wymagań i zadań stawianych przez
interesariusza zewnętrznego w ramach organizacji praktyki

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja
Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia praktyki jest przedstawione przez studenta
zaświadczenia o pozytywnym ukończeniu praktyki wystawionego przez
interesariusza zewnętrznego organizującego praktykę oraz dostarczenie
kompletu dokumentów do INPiSM

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Presidents and Governments
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1200.605a1fcdac2b7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest przedstawienie współczesnych systemów rządów oraz funkcjonujących w ich obrębie
organów władzy wykonawczej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie mechanizmy konstytucyjne
i pozakonstytucyjne, które wpływają
na funkcjonowanie najważniejszych współczesnych
systemów rządów (parlamentaryzm, prezydencjalizm,
semiprezydencjalizm); student zna i rozumie
procedury wyboru oraz zakres kompetencji organów
władzy wykonawczej w państwach współczesnego
świata; student zna i rozumie zalety i wady rozwiązań
instytucjonalnych dotyczących prezydentów i rządów.

POL_K1_W02,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie pisemne

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne

POL_K1_K01,
POL_K1_K02,
POL_K1_K04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować normy prawne (zawarte
w konstytucjach i ustawodawstwie zwykłym), które
odnoszą się do prezydentów i rządów; student potraﬁ
ocenić wpływ czynników politycznych i społecznych
na funkcjonowanie organów władzy wykonawczej;
student potraﬁ stosować różne podejścia deﬁnicyjne
w odniesieniu do organów władzy wykonawczej
we współczesnym świecie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy
z zakresu systemów rządów oraz czynników, które
warunkują ich funkcjonowanie; student jest gotów
do interpretowania przepisów prawnych w tym
zakresie.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

15

przygotowanie do sprawdzianu

25

przygotowanie projektu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W trakcie zajęć przedstawiane będą następujące zagadnienia: podstawowe
podejścia teoretyczne odnoszące się do systemów rządów oraz organów władzy
wykonawczej; tryb wyboru prezydentów oraz obsady stanowisk rządowych, relacje
pomiędzy organami władzy wykonawczej w ramach egzekutywy dualistycznej,
kompetencje organów władzy wykonawczej w zakresie kształtowania polityki
wewnętrznej i zagranicznej państwa, odpowiedzialność polityczna i prawna
organów władzy wykonawczej, czynniki pozakonstytucyjne, które wpływają na
W1, U1, K1
funkcjonowanie prezydentów i rządów w praktyce ustrojowej, w tym
oddziaływanie systemów partyjnych oraz uwarunkowań osobowościowych.
Przedmiotem analizy będą państwa współczesnego świata (europejskie,
południowoamerykańskie, afrykańskie, azjatyckie), zarówno demokratyczne, jak i
te, które są zaliczane do państw autorytarnych i reżimów hybrydowych.
Szczególny nacisk będzie położony na nietypowe rozwiązania ustrojowe,
uwarunkowane najczęściej specyﬁcznymi czynnikami wewnętrznymi danego
państwa.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Sylabusy
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Social and political issues in contemporary Britain
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1200.5cd559af691a9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

przedstawienie struktury oraz podstawowych cech demograﬁcznych społeczeństwa brytyjskiego

G2

zaznajomienie studentów z historią, kulturą polityczną oraz najważniejszymi cechami społeczeństwa brytyjskiego

G3

przedstawienie głównej dynamiki zmian społeczeństwa brytyjskiego, prezentacja zasadniczych wyznaczników
polityki krajowej i zagranicznej społeczeństwa brytyjskiego, oraz zaznajomienie studentów z wiodącymi debatami
społeczno-politycznymi społeczeństwa brytyjskiego .

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

strukturę i podstawowe cechy demograﬁczne
społeczeństwa brytyjskiego

POL_K1_W03

zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

W2

elementy kultury politycznej społeczeństwa
brytyjskiego

POL_K1_W03

zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

W3

współczesne determinanty relacji brytyjsko-unijnych

POL_K1_W03,
POL_K1_W07

zaliczenie pisemne,
Aktywność

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować podstawowe procesy zmian społeczeństwa
brytyjskiego

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

U2

analizować cele polityki krajowej i międzynarodowej

POL_K1_U01,
POL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
Aktywność

POL_K1_K02

esej, Aktywność

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

komunikacji w złożonym środowisku wielokulturowym

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Specyﬁka systemu politycznego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej

W1, U1, U2

2.

Podziały społeczne społeczeństwa brytyjskiego, zagadnienie klasy, brytyjskie
doświadczenie wielokulturowości w cieniu mitu Imperium, najnowsza migracja na
Wyspy Brytyjskie – doświadczenie polskie.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

relacje Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską, relacje brytyjsko-irlandzkie

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, Problem Based Learning
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, esej,
Aktywność

Zaliczenie modułu na podstawie spełnienia przez studentów trzech
wymogów: 1) aktywnego udziału w dyskusjach 2) zdania kolokwium
obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które
składają się: treści przekazywane podczas zajęć, oraz wiedza
uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników
obowiązkowych. Kolokwium składa się z pytań otwartych.
Odpowiedzi są oceniane poprzez pryzmat przywoływanej wiedzy
oraz argumentów na rzecz poszczególnych stanowisk i rozwiązania
problemu. Czas trwania kolokwium: 1,5 godz. 3) eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym udział w dyskusji, zaznajomienie się z tekstami oraz
przygotowanie eseju (minimum B1)

Sylabusy
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Wars in the Middle East
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1200.6053e4486b582.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z różnymi teoriami bezpieczeństwa w kontekście współczesnych konﬂiktów zbrojnych.

C2

wprowadzenie studentów do specyﬁki konﬂiktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

C3

przegląd i analiza wybranych wojen w regionie Bliskiego Wschodu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

teorie bezpieczeństwa w kontekście współczesnych
konﬂiktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

POL_K1_W01,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne

W2

specyﬁkę współczesnych wojen w regionie Bliskiego
Wschodu

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03

zaliczenie pisemne

U1

analizować przyczyny i skutki współczesnych wojen
w regionie Bliskiego Wschodu

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04

zaliczenie pisemne

U2

POL_K1_U01,
zastosować różne polityczne, ekonomiczne i kulturowe
POL_K1_U02,
podejścia do analizy regionalnych konﬂiktów zbrojnych
POL_K1_U03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kompleksowej analizy istotnych zjawisk społecznych,
w szczególności konﬂiktów zbrojnych o charakterze
regionalnym

POL_K1_K01,
POL_K1_K02

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do zajęć

50

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

1.

Wprowadzenie do analizy regionalnych konﬂiktów zbrojnych (1-2)

W1, W2

2.

Historia i specyﬁka wojen na Bliskim Wschodzie (3-4)

W1, W2, U1, U2

3.

Bliski Wschód jako przedmiot analizy badawczej

W1, W2, U2, K1

4.

Współczesna rywalizacja mocarstw i konﬂikty regionalne

W2, U1, U2, K1

5.

Wojna w Iraku (7-8)

U1, U2, K1

6.

Wojny w Syrii i Jemenie - porównanie (9-10)

W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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7.

Wpływ wojny w Libii na rywalizację w regionie Bliskiego Wschodu

W2, U2, K1

8.

Rola aktorów niepaństwowych w wojnach na Bliskim Wschodzie

W2, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny (5-6 pytań analitycznych dotyczących najważniejszych
kwestii poruszanych w czasie kursu).

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca przyswojenie lieteratury i napisanie egzaminu w języku angielskim

Sylabusy
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Free Trade Areas in the World
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1200.6053e4e597a51.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wybranymi strefami wolnego handlu utworzonymi w różnych regionach świata.

C2

Analiza celów, zasad funkcjonowania oraz wpływu stref wolnego handlu na sytuację gospodarczą poszczególnych
państw i międzynarodową politykę handlową.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

pojęcie, cele i warunki tworzenia strefy wolnego
handlu

POL_K1_W01,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2

zasady funkcjonowania wybranych stref wolnego
handlu utworzonych w różnych regionach świata

POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W04,
POL_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

skutki regionalnej liberalizacji wymiany handlowej

POL_K1_W01,
POL_K1_W02,
POL_K1_W03,
POL_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wskazać przyczyny tworzenia stref wolnego handlu

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U06

U2

dokonać krytycznej analizy korzyści i ograniczeń
wynikających z liberalizacji wymiany handlowej
na przykładzie funkcjonowania wybranych stref
wolnego handlu

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

dokonać oceny znaczenia stref wolnego handlu dla
międzynarodowej polityki handlowej

POL_K1_U01,
POL_K1_U03,
POL_K1_U04,
POL_K1_U05,
POL_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

POL_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia rzeczowej dyskusji i przedstawienia własnych
poglądów na temat roli stref wolnego handlu
we współczesnych stosunkach międzynarodowych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

22

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

analiza badań i sprawozdań

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Strefa wolnego handlu – podstawowe zagadnienia
- polityka handlowa: polityka wolnego handlu a protekcjonizm
- pojęcie strefy wolnego handlu
- proceduralne warunki tworzenia strefy wolnego handlu wg GATT
- ograniczenia w handlu wewnętrznym w ramach strefy wolnego handlu
- reguły pochodzenia (kryteria i zasady ustalania pochodzenia towarów)
- statyczne i dynamiczne efekty liberalizacji handlu
- źródła ekonomicznych korzyści integracji w formie strefy wolnego handlu

W1, W3, U1, U2

2.

2. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA)
- geneza, cele i zasady funkcjonowania
- wpływ na wymianę handlową między państwami uczestniczącymi

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

3.

3. Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA)
- geneza, cele i najważniejsze postanowienia
- wpływ na wymianę handlową między państwami uczestniczącymi

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

4.

4. Strefy wolnego handlu Unii Europejskiej (UE) z państwami trzecimi i
organizacjami międzynarodowymi
- Europejski Obszar Gospodarczy
- Strefy wolnego handlu z państwami sąsiedzkimi
- Umowa o wolnym handlu między UE a grupą Mercosur: główne założenia i
kontrowersje wokół porozumienia
- Porozumienia handlowe UE-USA oraz UE-Kanada: cele współpracy handlowej i
problemy związane z umowami
- Umowy handlowe UE-Japonia oraz UE-Republika Korei

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

5.

5. Integracja gospodarcza na obszarze poradzieckim
- formy integracji gospodarczej na obszarze poradzieckim
- strefa wolnego handlu w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw
- Euroazjatycka Unia Gospodarcza
- problemy natury politycznej komplikujące współpracę gospodarczą między
republikami poradzieckimi

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

6.

6. Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA)
- główne założenia, cele, zasady funkcjonowania i skutki
- Umowa Stany Zjednoczone-Meksyk-Kanada

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

7.

7. Współpraca gospodarcza państw Ameryki Środkowej i Południowej
- Wspólnota Andyjska
- Mercosur
- Porozumienie o wolnym handlu państw Ameryki Środkowej (CAFTA) i
perspektywy utworzenia Strefy Wolnego Handlu Obu Ameryk (FTAA)

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

8.

8. Strefa wolnego handlu w ramach Stowarzyszenia Narodów Azji PołudniowoWschodniej (AFTA)
- geneza, cele, zasady funkcjonowania
- strefa wolnego handlu ASEAN-Australia-Nowa Zelandia (AANZFTA)
- strefa wolnego handlu ASEAN-Chiny (ACFTA)
- Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze obejmujące kraje azjatyckooceaniczne

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

Sylabusy
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9. Afrykańska Kontynentalna Strefa Wolnego Handlu (AfCFTA)
- geneza, cele, zasady funkcjonowania
- Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA)
- strefy wolnego handlu w ramach regionalnych wspólnot gospodarczych w Afryce
(RECs)

9.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metoda projektów
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach; aktywny udział w dyskusjach;
wykonanie projektu polegającego na zbadaniu efektywności
funkcjonowania wybranej strefy wolnego handlu oraz jej
wpływu na regionalną i międzynarodową sytuację
gospodarczą, a także zaprezentowanie wyników badania na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1

Sylabusy
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Liberalism, Multiculturalism and Citizenship
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.1200.5cd4266f510b4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Discussion on the role of liberalism, post-liberalism, liberal democracy, illiberal democracy, republic, culture,
cancel culture (or call-out culture), multiculturalism and citizenship.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student knows concepts and key terms: liberalism,
post-liberalism, multiculturalism, citizenship, liberal
democracy, illiberal democracy, republic.

POL_K1_W01,
POL_K1_W03

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Students understand cultural codes, social processes,
main ideas and tensions in societies.

U1

POL_K1_U01,
POL_K1_U02,
POL_K1_U05,
POL_K1_U07

zaliczenie na ocenę

POL_K1_K02,
POL_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student is ready to discuss and present his own
opinion, critical analysis diﬀerent ideologies.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przeprowadzenie badań literaturowych

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.

Liberalism, Multiculturalism and Citizenship: a theoretical grasp;
Liberalism or liberalisms?
Liberal democracy or illiberal democracy;
Muliticulturalism, nation state;
democracy vs republic;
Citizenship and republic;

W1, U1

2.

The role of diﬀernt ideas in diﬀerent countries.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Active participation in class discussion, preparation and presentation of a
group project
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Sylabusy

327 / 327

Załącznik nr 184 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kierunek:

politologia

Poziom kształcenia:

drugiego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

5

Program

7

Efekty uczenia się

9

Plany studiów

11

Sylabusy

18
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

politologia

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o polityce i administracji 92%
Językoznawstwo

3%

Filozoﬁa

3%

Nauki prawne

2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Kierunek politologia drugiego stopnia należy do grupy kierunków z dziedziny nauk społecznych prowadzonych w
Uniwersytecie Jagiellońskim. Kierunkami o najbardziej zbliżonym profilu kształcenia są stosunki międzynarodowe oraz
bezpieczeństwo narodowe, prowadzone w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Te kierunki
znajdują w centrum zainteresowania zjawiska polityczne i ich wpływ na zjawiska społeczne. Wspomniane kierunki studiów
odzwierciedlają wiedzę z różnych perspektyw i inaczej rozkładają akcenty. W przypadku stosunków międzynarodowych
nacisk położony jest na międzynarodowy poziom funkcjonowania zjawisk politycznych. W przypadku bezpieczeństwa, na
zagadnienia procesów utrzymywania bezpieczeństwa narodowego, jak i jego zagrożeń. Na kierunku politologia problemy te
są również eksponowane, jednak uwaga zwrócona jest nie tyle w stronę poziomu występowania zjawisk politycznych, co
ogólnych mechanizmów obecnych w sferze politycznej. Wykorzystuje się więc narzędzia i koncepcje wypracowane w ramach
nauk o stosunkach międzynarodowych oraz bezpieczeństwie narodowym, aby pokazać jeden z możliwych poziomów
występowania zjawisk politycznych.
W odróżnieniu od stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego politologia posiada inaczej zorientowany
program studiów. W jego centrum leży badanie zjawisk politycznych, instytucji politycznych, procesów
społecznopolitycznych, wraz z ich uwarunkowaniami historycznymi oraz ideologicznymi, występujących na wielu poziomach
(lokalnym, regionalnym, międzynarodowym) i posiadających wiele aspektów.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku politologia łączy tradycję, z nowoczesnymi kierunkami badań politologicznych i
dydaktyką. Program studiów na kierunku politologia uwzględnia misję Uniwersytetu Jagiellońskiego, której najważniejszym
założeniem jest zapewnienie wysokiego poziomu kadry oraz atrakcyjnych metod nauczania dostosowujących proces

Charakterystyka kierunku
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dydaktyczny do wymogów PRK, a także będących wyrazem poszanowania godności człowieka i ducha tolerancji. Odpowiada
on także strategii UJ zakładającej dążenie do pozycji jednego z najlepszych uniwersytetów w Europie, kształcącego na
najwyższym poziomie, o ofercie dydaktycznej skierowanej zarówno do polskiego, jak i zagranicznego studenta. Program
studiów pozostaje też w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce, jak również efektami uczenia
się zgodnych z charakterystykami drugiego stopnia na poziomie 7 PRK.
Student studiów drugiego stopnia, w zależności od wybranej ścieżki, zgłębia swoje zainteresowania w
zakresie analizy zjawisk i procesów politycznych na poziomie lokalnym, regionalnym, państwowym i
globalnym oraz związków między mediami a zjawiskami politycznymi.

Cele kształcenia
zapewnienie absolwentom pogłębionego wykształcenia z zakresu nauk o polityce i administracji w dziedzinie nauk
społecznych,
przekazanie i wykorzystanie zaawansowanej wiedzy na temat teorii, metod, zjawisk i procesów społecznopolitycznych, z uwzględnieniem poziomu lokalnego, państwowego i ponadpaństwowego, a także wraz z ich
uwarunkowaniami i determinantami społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi,
wykształcenie umiejętności korzystania z metod i narzędzi politologicznych, krytycznej analizy poznanych treści oraz
porównywania zjawisk politycznych w szerokim kontekście społeczno-kulturowym
przygotowanie absolwenta do dalszego kształcenia i podjęcia pracy zawodowej, w tym możliwości rozwoju różnych
form przedsiębiorczości,
zapewnienie posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ ESOKJ

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Funkcjonowanie kierunku politologia uzasadniają kluczowe potrzeby społeczno-gospodarcze państwa. Absolwent tego
kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych,
organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach. Absolwent
politologii jest przygotowany także do podjęcia pracy w charakterze analityka, doradcy, specjalisty oraz osoby kierującej
pracą małych zespołów. Posiada również kompetencje do podjęcia działalności społecznej, a także politycznej i
parlamentarnej, czyli kluczowych aspektów związanych z potrzebami społeczno-politycznymi państwa.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się są zgodne z omówionymi potrzebami społeczno-gospodarczymi. Absolwent potrafi zbierać, oceniać i
hierarchizować informacje, dokonywać w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności analiz problemów oraz podejmować
decyzje zmierzające do rozwiązania problemów w pracy zawodowej, kierując się zasadami etycznymi. Jednocześnie
absolwent jest świadomy potrzeby dalszego kształcenia i pogłębiania swojej wiedzy. Dzięki uzyskanej wiedzy i
kompetencjom zgodnym z efektami uczenia się, jest zdolny do podjęcia zatrudnienia w obszarze kształcenia kierunkowego,
odzwierciedlającego różne rodzaje i stanowiska pracy zawodowej.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Główne kierunki badań naukowych w jednostce prowadzone są w ramach dziedziny nauk społecznych i dotyczą problematyki
nauk politycznych, stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa. Badania prowadzone są w ramach indywidualnych
projektów pracowników, jak również w pracach zespołowych zorganizowanych w poszczególnych katedrach i zakładach
Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.
Obecnie prowadzone badania w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, związane z prowadzonymi zajęciami
dydaktycznymi, dotyczą m.in. nauki o polityce, nauki o państwie, filozofii i etyki polityki (podstawy filozoficzno-polityczne
współczesnych konstytucji, „kryzys” demokracji liberalnej itp.), doktryn politycznych, a także historii i współczesnego
wymiaru i rozwoju myśli politycznej w ujęciu polskim i międzynarodowym.
Kolejnym blokiem badań w jednostce są projekty dotyczące problematyki konstytucjonalizmu i ustrojów państwowych,
transformacji społeczno-politycznych (głównie w Europie), a także współczesnych systemów politycznych (przykładowo
mechanizmów sprawowania władzy politycznej w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, sposobów pomiarów
efektywnych progów wyborczych), systemów partyjnych (teoria partii, europartie, polskie partie polityczne), współczesnego
systemu politycznego Polski i polskiej sceny politycznej.
Odrębny blok stanowią badania, które koncentrują się na przemianach procesów politycznych związanych z postępem
technologicznym. Obejmują one takie zagadnienia, jak znaczenie Internetu dla współczesnej demokracji (e-partycypacja i
zarządzanie informacją), komunikacja polityczna w cyberprzestrzeni, marketing polityczny, mediatyzacja polityki, wymiar
etyczny współczesnych technologii czy przemiany w obrębie samorządów terytorialnych.
Ponadto, cześć badań odnosi się do zagadnień teoretycznych (teoria polityki i badanie polityki zagranicznej, analiza
elementarnych podstaw metodologicznych politologii, problem ograniczeń i wartości poznawczej wiedzy politologicznej),
analizy politycznej, prognozowania i symulacji politycznych, a także wątków właściwych dla psychologii polityki (procesy
dehumanizacji, znaczenie stereotypów, sytuacyjne i dyspozycyjne czynniki wrogości międzygrupowej).

Związek badań naukowych z dydaktyką
Program studiów pozostaje w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce w ramach dziedziny nauk
społecznych, dotyczących problematyki nauk o polityce i administracji. Prowadzone badania stanowią istotny element treści
zajęć prowadzonych przez wykładowców: wyniki badań są wprowadzane do treści programowych, studenci korzystają z
publikacji naukowych pracowników, a także są wprowadzani i włączani do badań w ramach projektów na zajęciach czy
grupach seminaryjnych.
W trakcie toku studiów studentom są przekazywane najnowsze wyniki badań z zakresu procesów społeczno-politycznych,
teorii, narzędzi i metod badawczych, myśli politycznej i doktryn polityczno-prawnych, procesów transformacji i struktur
organizacyjnych polityki, systemów politycznych i wyborczych, uwarunkowań i funkcjonowania współczesnych środków
masowego przekazu oraz mediów społecznościowych, a także ich wpływu na bieżące uwarunkowania i procesy polityczne.
W tym zakresie należy podkreślić rozróżnienie i odmienne treści wyników badań związanych z dydaktyką,
odzwierciedlających tok studiów drugiego stopnia oraz efekty uczenia się w tym zakresie.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedzibą Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i
Politycznych jest nowoczesny budynek oddany do użytku w 2020 r. po gruntownym remoncie i termomodernizacji.
Budynek położony jest przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. 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
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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:

0388

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
W ramach politologia studenci mają możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, na jednej z
dwóch ścieżek specjalizacyjnych: analiza polityki oraz polityka i media. Wybór ścieżek specjalizacyjnych dokonywany jest na
podstawie deklaracji studentów składanych podczas wpisu na studia. Minimalna liczba osób dla poszczególnych specjalności
to 15 osób. Maksymalną liczbę osób dla poszczególnych ścieżek w danym roku akademickim określa Dyrekcja INPiSM mając
na względzie zainteresowanie studentów. O przyjęciu na daną ścieżkę decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

112

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

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

75

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

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

3

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1189

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Nie dotyczy

Ukończenie studiów

Program
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Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem
studiów UJ.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

POL_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu charakter nauk o polityce, ich
miejsce w systemie nauk społecznych, wzorce naukowości, podejścia i narzędzia
badawcze pozwalające wyjaśniać złożone procesy społeczno-polityczne

P7U_W, P7S_WG

POL_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu struktury i sposoby funkcjonowania
poszczególnych instytucji politycznych, a także główne kierunki i ewolucję myśli
politycznej

P7U_W, P7S_WG

POL_K2_W03

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu normy polityczne i prawne, z
uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

POL_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu sposoby zarządzania polityką,
procesy dotyczące uwarunkowań i działania instytucji społeczno-politycznych i
gospodarczych, a także przedsiębiorczości w obszarze ich funkcjonowania

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

POL_K2_W05

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu, z perspektywy historycznej i
współczesnej rolę człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcje z najbliższym
otoczeniem społecznym, gospodarczym i politycznym

P7U_W, P7S_WG

POL_K2_W06

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu funkcjonowanie wspólnot lokalnych
oraz ich organizacji politycznej i obyatelskiej

P7U_W, P7S_WG

POL_K2_W07

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu funkcjonowanie systemów
medialnych w Europie i na świecie oraz podstawowych mechanizmów komunikowania P7U_W, P7S_WG
politycznego

Umiejętności
Kod

Treść

PRK

POL_K2_U01

Absolwent potraﬁ krytycznie posługiwać się metodami badawczymi oraz teoriami
naukowymi, twórczo interpretować zjawiska społeczno-polityczne oraz prawne i
ekonomiczne, a także wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania oraz
formułowania własnych opinii

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UK

POL_K2_U02

Absolwent potraﬁ krytycznie i samodzielnie opisywać oraz wyjaśniać rolę państwa,
struktur społeczno-politycznych we współczesnym świecie, stawiać hipotezy oraz
tworzyć strategie argumentacyjne

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UK

POL_K2_U03

Absolwent potraﬁ samodzielnie posługiwać się systemem normatywnym oraz twórczo
interpretować podstawowe reguły i normy prawne odnoszące się do państwa oraz
P7U_U, P7S_UW,
instytucji społeczno-politycznych i gospodarczych, a także identyﬁkować ich
P7S_UO
kompetencje

POL_K2_U04

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów
związanych z pracą w różnych instytucjach publicznych, organizacjach i
przedsiębiorstwach, a także samodzielnie planować i realizować uczenie się przez
całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

POL_K2_U05

Absolwent potraﬁ umiejętnie analizować społeczne mechanizmy życia politycznego, a P7S_UW,
także postrzegać zjawiska polityczne w szerokim kontekście społeczno-kulturowym
P7S_UO

POL_K2_U06

Absolwent potraﬁ formułować własne opinie i poglądy, przygotowywać wystąpienia
ustne i prace pisemne w języku polskim oraz w jednym z wybranych języków obcych,
a także analizować, interpretować i wykorzystywać treści przekazu medialnego w
debacie i działalności publicznej

Efekty uczenia się

P7S_UK,
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P7S_UW, P7S_UK

9 / 241

Kod

Treść

PRK

POL_K2_U07

Absolwent potraﬁ /posiada umiejętności językowe, uwzględniające terminologię
politologiczną, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P7S_UK

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

POL_K2_K01

Absolwent jest gotów do dalszego dokształcania, uzupełniania wiedzy oraz
doskonalenia zawodowego i poszerzania umiejętności społecznych

P7S_KK, P7S_KR

POL_K2_K02

Absolwent jest gotów do zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy
zawodowej oraz działalności publicznej, a także samodzielnego rozstrzygania
dylematów związanych z wykonywaniem pracy w organizacjach i instytucjach
publicznych

P7U_K, P7S_KO,
P7S_KR

POL_K2_K03

Absolwent jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy, a także kierowania
zespołami ludzkimi

P7U_K, P7S_KO

POL_K2_K04

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczno-politycznym,
monitorowania i stosowania procedur ewaluacyjnych w sferze publicznej

P7U_K, P7S_KO,
P7S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Przed rozpoczęciem studiów student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów II
stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki.
W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym.
W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po jednym w semestrze), 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów ogólnoinstytutowych w
języku polskim (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Filozoﬁa i etyka polityki

45

5,0

egzamin

O

Historia instytucji politycznych

30

3,0

egzamin

O

Metodologia badań politologicznych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

Przedmiot

Grupa przedmiotów kierunkowych

O
O

W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po jednym w semestrze)
Kryzys demokracji liberalnej

30

3,0

zaliczenie

F

Dezinformacja: propaganda, postprawda, fake newsy

30

3,0

zaliczenie

F

Naród i państwo

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for International and Political Studies B2+

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

English for International and Political Studies C1+

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: Analiza polityki
Przed rozpoczęciem studiów student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów II
stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki.
W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym.
W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po jednym w semestrze), 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów ogólnoinstytutowych w
języku polskim (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym.

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zarządzanie ﬁnansami publicznymi

30

3,0

egzamin

O

Praktyka działania publicznego

30

2,0

zaliczenie

O

Analiza polityczna

30

2,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Ścieżka: Polityka i media
Przed rozpoczęciem studiów student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów II
stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki.
W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym.
W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po jednym w semestrze), 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów ogólnoinstytutowych w
języku polskim (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo mediów

30

3,0

egzamin

O

Europejska polityka medialna

30

2,0

zaliczenie

O

Język mediów i polityki

30

2,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Teoria polityki

45

5,0

egzamin

O

Polityki europejskie

30

3,0

egzamin

O

Statystyka i demograﬁa

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Polska debata polityczna

30

3,0

zaliczenie

Seminarium

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne kierunkowe

O

O

Polityka eksterminacyjna wobec narodu polskiego na tle
porównawczym

30

3,0

zaliczenie

F

Suwerenność państwa w zglobalizowanym świecie

30

3,0

zaliczenie

F

Veto players – gracze blokujący w systemach politycznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym

O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
Utopias and anti-utopias

Plany studiów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ethics and International Relations

30

4,0

zaliczenie

F

Soft Power, Smart Power

30

4,0

zaliczenie

F

NATO comprehensive operations planning workshop

30

4,0

zaliczenie

F

American Government and Politics

30

4,0

zaliczenie

F

Correlation between media system and national security

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

NATO and Transatlantic Security in 21 century

30

4,0

zaliczenie

International Relations In the Asia-Paciﬁc

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Les déﬁs de la diplomatie contemporaine

30

4,0

zaliczenie

Desafíos globales para las próximas décadas

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

F

F

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for International and Political Studies B2+

30

2,0

egzamin

F

English for International and Political Studies C1+

30

2,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zarządzanie projektami

30

2,0

zaliczenie

O

Analiza dyskursu medialnego

30

2,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polityka w przestrzeni medialnej

30

2,0

zaliczenie

Gatunki wypowiedzi politycznych

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Socjologia polityki

45

5,0

egzamin

O

Prawo UE

30

3,0

egzamin

O

Decydowanie polityczne

30

3,0

egzamin

O

Psychologia polityki

30

3,0

egzamin

O

Ścieżka: Analiza polityki
Przedmiot

Ścieżka: Polityka i media
Przedmiot

O

Semestr 3
Przedmiot

Plany studiów
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Przedmiot
Seminarium

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Grupa przedmiotów kierunkowych

O

W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po jednym w semestrze)
Kryzys demokracji liberalnej

30

3,0

zaliczenie

F

Dezinformacja: propaganda, postprawda, fake newsy

30

3,0

zaliczenie

F

Naród i państwo

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim

O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
Bezpieczeństwo narodowe w kontekście naczelnych organów
państwowych w Polsce w XX wieku

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zagrożenia bezpieczeństwa na Kaukazie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Aktualna polityka zagraniczna wybranych państw świata

30

3,0

zaliczenie

F

Polska publicystyka polityczna

30

3,0

zaliczenie

F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym

O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
Comparative Federalism

30

4,0

zaliczenie

F

Political Parties at the European Level

30

4,0

zaliczenie

F

International Security and Global Supply Chains

30

4,0

zaliczenie

F

Security Policy of the Russian Federation

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Global History of International Relations since 1945

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

American Foreign and Security Policy in the Asia-Paciﬁc

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Международный порядок современного мира

30

4,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy prawa prywatnego dla politologów

30

2,0

zaliczenie

O

Demokracja, reprezentacja, uczestnictwo

30

2,0

zaliczenie

O

Lektury polityczne

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

F

Ścieżka: Analiza polityki
Przedmiot

Plany studiów
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Ścieżka: Polityka i media
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polski system medialny

30

2,0

zaliczenie

O

Granice wolności słowa

30

2,0

zaliczenie

O

Język totalitaryzmu

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawa i wolności człowieka

30

3,0

egzamin

O

Ruchy społeczne

30

3,0

egzamin

O

Komunikowanie polityczne

30

3,0

zaliczenie

O

Seminarium

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne kierunkowe

O

Polityka eksterminacyjna wobec narodu polskiego na tle
porównawczym

30

3,0

zaliczenie

F

Suwerenność państwa w zglobalizowanym świecie

30

3,0

zaliczenie

F

Veto players – gracze blokujący w systemach politycznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
polskim

O

Media a aspekt wolności

30

3,0

zaliczenie

F

Państwo i polityka w Afryce

30

3,0

zaliczenie

F

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Francji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku

30

3,0

zaliczenie

F

Futurologiczne koncepcje bezpieczeństwa

30

3,0

zaliczenie

F

Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku
obcym

O

Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym
roku akademickim.
Utopias and anti-utopias

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ethics and International Relations

30

4,0

zaliczenie

F

Soft Power, Smart Power

30

4,0

zaliczenie

F

NATO comprehensive operations planning workshop

30

4,0

zaliczenie

F

American Government and Politics

30

4,0

zaliczenie

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Correlation between media system and national security

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

NATO and Transatlantic Security in 21 century

30

4,0

zaliczenie

International Relations In the Asia-Paciﬁc

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Les déﬁs de la diplomatie contemporaine

30

4,0

zaliczenie

Desafíos globales para las próximas décadas

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

F

F

Ścieżka: Analiza polityki
Przed rozpoczęciem studiów student wybiera jedną z dwóch ścieżek, którą kontynuuje do końca studiów II
stopnia, realizując wszystkie przedmioty przypisane do danej ścieżki.
W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym.
W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów
kierunkowych (po jednym w semestrze), 2 przedmioty fakultatywne z puli przedmiotów ogólnoinstytutowych w
języku polskim (po jednym w semestrze) oraz 1 przedmiot ogólnoinstytutowy w języku obcym.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Analiza przywództwa politycznego

30

3,0

zaliczenie

O

Etyka sfery publicznej

30

2,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Gatunki wypowiedzi medialnych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Komunikacja polityczna w cyberprzestrzeni

30

2,0

zaliczenie

Przedmiot

Ścieżka: Polityka i media
Przedmiot

O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Prawo mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polityka i media

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLPIMS.210.5cc0347c20265.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu prawa mediów.

C2

Uświadomienie prawnych ram funkcjonowania dziennikarzy, w tym ich praw i obowiązków.

C3

Zapoznanie studentów z szerszym kontekstem prawnym, w tym regulacjami Konstytucji RP, prawem autorskim
i prawem reklamy, a także zasadami etyki dziennikarskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Prawne aspekty funkcjonowania mediów w Polsce.

POL_K2_W03,
POL_K2_W07

kazus, prezentacja,
zaliczenie

POL_K2_U03,
POL_K2_U04

kazus, prezentacja,
zaliczenie

POL_K2_K02

kazus, prezentacja,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zastosować zdobytą wiedzę w pracy zawodowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Uczestniczenia w debacie publicznej z poszanowaniem
rządzących nią norm prawnych i etycznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

analiza orzecznictwa

10

analiza aktów normatywnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Media w świetle Konstytucji RP (art. 14, art. 54).

W1, U1, K1

2.

Elementy prawa prasowego (w szczeólności: prasa i jej cele, obowiązki państwa
wobec prasy, prawa i obwiązki dziennikarzy, odpowiedzialność prawna, tajemnica
dziennikarska).

W1, U1, K1

3.

Dostęp do informacji publicznej w świetle Konstyucji, ustawy o dostepie do
informacji publicznej i prawa prasowego.

W1, U1, K1

4.

Elementy prawa autorskiego (w szczególnosći: prawnoautorska ochrona
materiałów prasowych, materiały niechronione, elementy praw pokrewnych).

W1, U1, K1

5.

Prawo reklamy - wybrane zagadnienia.

W1, U1, K1

6.

Nadawcy publiczni.

W1, U1, K1

7.

Aktualne wyzwania prawa mediów.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

kazus, prezentacja, zaliczenie

Przygotowanie prezentacji na uzgodniony temat oraz zaliczenie
w formie kazusu (pisemne lub ustne).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie ﬁnansami publicznymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Analiza polityki

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLAPOS.210.5cd559c1b5595.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania ﬁnansami publicznymi.

C2

Ogólne przygotowanie studentów do działalności praktycznej oraz rozwój zdolności poznawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe informacje na temat ﬁnansów
publicznych i zarządzania w tym zakresie

POL_K2_W02

egzamin pisemny
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W2

podstawową terminologię dotyczącą budżetu państwa,
dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów
POL_K2_W01
publicznych, podatków, budżetu zadaniowego, polityki
ﬁskalnej, deﬁcytu budżetowego i długu publicznego

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać wiedzę na temat podatków
i instrumentów związanych z gromadzeniem
i wydatkowaniem środków publicznych ( w aspekcie
planowania i realizacji wykonania planu)

POL_K2_U04

egzamin pisemny

U2

opracować w grupie budżet zadaniowy

POL_K2_U06

egzamin pisemny

U3

ocenić działalności podmiotów sektora ﬁnansów
publicznych

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U06

egzamin pisemny

POL_K2_K02,
POL_K2_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w grupie, aby aktywnie uczestniczyć w życiu
politycznym i społecznym

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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I Publiczna gospodarka ﬁnansowa
1. Pojęcie nauki o ﬁnansach publicznych
1.1. Przedmiot oraz podmioty sektora ﬁnansów publicznych
1.2. Sektor ﬁnansów publicznych a sektor publiczny
1.3. Finanse publiczne a prywatne - rozróżnienie

1.

W1, W2, U3, K1

2. Analiza potrzeb oraz kategorii dóbr występujących w gospodarce
3. Teorie wyboru publicznego a jakość ﬁnansów publicznych. Teorie dóbr
publicznych.
4. Teorie ﬁnansów publicznych
5. Funkcje ﬁnansów publicznych
II System ﬁnansów publicznych (narzędzia wykorzystywane w ﬁnansach
publicznych)
1. Budżet państwa jako narzędzie planowania wykorzystywane w ﬁnansach
publicznych
2. Dochody publiczne
3. Wydatki publiczne
2.

4. Pojęcie deﬁcytu budżetowego oraz długu publicznego

W1, W2, U1, U2, U3

5. Podmioty sektora ﬁnansów publicznych (m.inn. jednostki budżetowe, zakłady
budżetowe, instytucje gospodarki budżetowej, fundusze
celowe, agencje wykonawcze, fundacje)
6. Finanse samorządowe - wprowadzenie.
7. Finanse publiczne na tle modeli zarządzania publicznego

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test wielokrotnego wyboru. Stała ocena prac, zadań oraz udziału w
dyskusji na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza na temat ekonomii (mikroekonomii, makroekonomii, podstaw ekonomii).
Obowiązkowy udział w zajęciach.

Sylabusy

23 / 241

Europejska polityka medialna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polityka i media

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLPIMS.210.5cd559bd966e8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy z zakresu polityki medialnej prowadzanej przez państwa Unii Europejskiej wraz z prezentacją
konkretnych programów wsparcia w obszarach kultura i media.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student potraﬁ wymienić podstawowe założenia
polityki medialnej Unii Europejskiej. Ma wiedzę
na temat narodowych systemów medialnych
poszczególnych państw członkowskich.

POL_K2_W07

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

POL_K2_U06

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

POL_K2_K04

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ formułować własne opinie i poglądy,
przygotowywać wystąpienia ustne i prace pisemne
w języku polskim a także analizować, interpretować
i wykorzystywać treści przekazu medialnego
w debacie i działalności publiczne. Posiada
umiejętności porównujące systemy medialne Unii
Europejskiej oraz wskazać, które modele polityki
medialnej są pluralistyczne.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do aktywnego uczestniczenia
w życiu społeczno-politycznym, monitorowania
i stosowania procedur ewaluacyjnych w sferze
publicznej ze szczególnym uwzględnieniem roli
społeczno-politycznych mediów.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie eseju

10

Przygotowywanie projektów

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Kształtowanie się polityki medialnej w Europie
2. Cele polityki medialnej UE
3. Pluralizm mediów
4. Wolność wypowiedzi i jej ograniczenia w świetle orzecznictwa Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
1.

W1, U1, K1
5. Reklama w prawie UE
6. Finansowanie mediów publicznych i dozwolona pomoc publiczna
7. Praktyki ograniczające konkurencję na rynku mediów
8.Programy wspierające europejskie sieci medialne ze szczególnym
uwzględnieniem "Kreatywnej Europy"

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, prezentacja, esej lub zaliczenie
ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Praktyka działania publicznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Analiza polityki

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLAPOS.210.5cd559bf1e94f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia analizy instytucjonalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie podstawowe mechanizmy
rządzące instytucjami publicznymi.

POL_K2_W02

raport, prezentacja
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W2

Student zna i rozumie prawo determinujące
funkcjonowanie poszczególnych instytucji.

POL_K2_W03

raport, prezentacja

W3

Student zna i rozumie funkcjonowanie instytucji
publicznych wspierających rozwój przedsiębiorczości.

POL_K2_W04

raport, prezentacja

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

raport, prezentacja

POL_K2_K02,
POL_K2_K03,
POL_K2_K04

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ samodzielnie przeprowadzić
pogłębioną analizę funkcjonowania instytucji
publicznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w instytucjach
publicznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie raportu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs ma bardzo praktycznych charakter. Studenci wcielają się w pracowników
ﬁrmy konsultacyjnej, która otrzymuje zlecenia od czterech instytucji publicznych
mających bardzo różny charakter działalności. Na ich rzecz przygotowują raport
oraz prezentację ustną zawierające: a) szczegółową charakterystykę konkretnej
W1, W2, W3, U1, K1
instytucji; b) otoczenie prawne; c) stan ﬁnansowy; d) strategię rozwoju na kolejne
10 lat. Przygotowując raport studenci nie tylko zapoznają się z dostępnymi
informacjami (m.in. analiza statutu oraz bilansów rocznych), ale również spotykają
się z przedstawicielami każdej z nich, przeprowadzając z nimi pogłębiony wywiad.

2.

Krakowski Park Technologiczny - charakterystyka, stan aktualny, strategia rozwoju
W1, W2, W3, U1, K1
na kolejne 10 lat.

3.

Stowarzyszenie "Siemacha" - charakterystyka, stan aktualny, strategia rozwoju na
kolejne 10 lat

W1, W2, W3, U1, K1

4.

Uniwersytet Jagielloński - charakterystyka, stan aktualny, strategia rozwoju na
kolejne 10 lat.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - charakterystyka, stan
aktualny, strategia rozwoju na kolejne 10 lat.

5.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie raportów
przygotowywanych w trakcie semestru oraz egzaminu ustnego. Egzamin
obejmują całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:
raport, prezentacja treści przekazywane podczas wykładów, wiedzy uzyskanej na podstawie
samodzielnego studiowania podręczników i materiałów obowiązkowych.
Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji
egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość systemu prawnego niezbędna do przeprowadzenia analizy instytucjonalnej.

Sylabusy
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Filozoﬁa i etyka polityki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.210.5cd559b7dc6b2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kształcenie krytycznej reﬂeksji na temat kluczowych pojęć ﬁlozoﬁi polityki.

C2

Analiza współczesnych wyzwań, które wymagają reﬂeksji na temat normatywnych, w tym przede wszystkim
etycznych uwarunkowań polityki.

C3

Krytyczny namysł i analiza stanowisk dotyczących relacji polityka - etyka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna główne problemy współczesnej ﬁlozoﬁi polityki,
w tym kwestie związane z poszukiwaniem uzasadnień
sprawiedliwości, wolności, praw jednostki i ich
zabezpieczeń.

POL_K2_W01,
POL_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

Rozumie podstawowe uzasadnienia ładu
normatywnego o walorze moralnym, prawnym
i politycznym

POL_K2_W01,
POL_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

Identyﬁkuje główne problemy współczesnej etyki
praktycznej w odniesieniu do polityki w kontekście
państwowym i międzynarodowym

POL_K2_W02,
POL_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

Zna współczesne debaty o demokracji agregacyjnej,
deliberatywnej i agonicznej

POL_K2_W02,
POL_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ krytycznie analizować, ustnie i pisemnie, teksty
ﬁlozoﬁczne o różnym stopniu trudności i przedstawia
własne stanowisko

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

Potraﬁ oceniać argumenty i rozwiązania dotyczące
związków etyki i polityki

POL_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

Potraﬁ dyskutować na temat normatywnych podstaw
polityki i odnosi argumentację teoretyczną
do zagadnień współczesnej polityk

POL_K2_U01

egzamin pisemny

U4

Potraﬁ samodzielnie przygotować dłuższą wypowiedź
pisemną wymagającą pracy z różnymi źródłami, w tym
POL_K2_U06
proponowania własnych argumentów i ich
uzasadniania.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do myślenia samodzielnego i twórczego
oraz formułowania tez, argumentów i wniosków
w obecności innych

POL_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

Jest gotów do współpracy z innymi w ramach zadań
badawczych i poszerzania wiedzy i umiejętności

POL_K2_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
140

ECTS
5.0
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Liczba godzin
45

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
ETYKA A POLITYKA:
1) Teoria normatywna. Polityka a etyka

1.

W1, W2, W3
2) Utylitaryzm i cele polityczne
3) Etyka deontologiczna i deontologiczna teoria sprawiedliwości.
SPRAWIEDLIWOŚĆ I WOLNOŚĆ
5) John Rawls i komunitariańska krytyka

2.

W2, W3, U1, U2
6) Libertarianizm, indywidualizm i spory o pojmowanie wolności
7) Współczesne ograniczenia wolności
WYZWANIA:
8) Polityzacja życia, biopolityka i biowładza.

3.

U3, U4, K1, K2
9) Spór o naturę ludzką. Inżynieria genetyczna.
10) Wielokulturowość, tolerancja, relatywizm.
DEMOKRACJA
11) Czy demokracja to dobry ład polityczny?

4.

W1, W4, U2, U4, K1, K2
12) Konstytucjonalizm i rządy prawa.
13) Obywatelskość i edukacja polityczna

5.

14-15. Etyka i problemy globalne.

W2, W3, U1, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach. Praca pisemna: założenia projektu
badawczego dotyczącego wybranego zagadnienia z ﬁlozoﬁi
polityki 1 kolokwium - zadanie argumentacyjne.
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Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie eseju obejmujący całość treści
merytorycznych modułu, na które składają się: - treści
przekazywane w trakcie wykładów, - literatura
obowiązkowa(patrz: Literatura) Czas trwania egzaminu: 90 minut.
Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji
egzaminacyjnych. Do egzaminu dopuszczane są tylko osoby,
które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.
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Język mediów i polityki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polityka i media

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLPIMS.210.604d680decf32.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu języka mediów, języka polityki i ich uwarunkowań.

C2

Poszerzenie umiejętności krytycznej analizy języka mediów i języka polityki.

C3

Zwrócenie uwagi na krytycznie oceniane aspekty obu odmian językowych i na znaczenie etycznych zachowań
językowych w sferze publicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Powiązania języka mediów i polityki oraz ich wpływ
na postrzeganie rzeczywistości przez odbiorców

POL_K2_W07

zaliczenie ustne,
prezentacja

W2

cechy języka mediów i języka polityki

POL_K2_W07

zaliczenie ustne,
prezentacja

W3

Nowe zjawiska w języku mediów i polityki

POL_K2_W07

zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie analizować teksty medialne i polityczne

POL_K2_U06

zaliczenie ustne,
prezentacja

U2

Krytycznie oceniać język mediów i język polityki i ich
wpływ na życie społeczne

POL_K2_U05

zaliczenie ustne,
prezentacja

U3

Wyrażać własne poglądy i formułować opinie na temat
języka mediów i języka polityki oraz przygotowywać
wystąpienia ustne dotyczące tej tematyki.

POL_K2_U06

zaliczenie ustne,
prezentacja

U4

Wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania
problemów w działalności medialnej, obywatelskiej
i politycznej.

POL_K2_U04

zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktywnego uczestnictwa w procesach komunikacji
medialnej i politycznej, monitorowania i oceny tych
sfer

POL_K2_K04

zaliczenie ustne,
prezentacja

K2

zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny
w działalności związanej z mediami i polityką

POL_K2_K02

zaliczenie ustne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

35 / 241

Uwarunkowania współczesnego języka mediów i współczesnego języka polityki
Język współczesnych mediów - ogólna charakterystyka
Językowe odmiany medialne

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

1.
Konwergencja mediów i jej konsekwencje językowe
Krytycznie oceniane zjawiska w języku mediów

Perswazja i manipulacja w mediach
2.

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

Status języka w Internecie
Język reklamy i jego powiązania z językiem polityki
Współczesny język polityki - ogólna charakterystyka
Odmiany języka polityki

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

3.
Perswazja i manipulacja w języku polityki
populizm językowy
Powiązania języka mediów i języka polityki w kontekście zjawiska mediatyzacji
polityki

4.

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

Tabloidyzacja i jej konsekwencje dla języka mediów i języka polityki

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przygotowanie prezentacji na temat wybranego wycinka
współczesnego języka mediów lub współczesnego języka
zaliczenie ustne, prezentacja
polityki Zaliczenie ustne obejmujące całość treści
merytorycznych.
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Analiza polityczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Analiza polityki

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLAPOS.210.5cd42cd871c99.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie do samodzielnej pracy w charakterze analityka procesów politycznych na potrzeby mediów,
biznesu, podmiotów politycznych itp.

C2

Wprowadzenie do bazodanowania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W trakcie kursu student pozna główne wyzwania
teoretyczne stojące przed procesem analizy
politycznej i metody radzenia sobie z nimi.

POL_K2_W01,
POL_K2_W04

projekt

U1

W trakcie kursu student nauczy się wykorzystywać
ustrukturyzowane techniki analityczne oraz narzędzia
informatyczne wspomagające proces analityczny

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

projekt, wyniki badań

U2

W trakcie kursu student nauczy się projektować,
wykonywać i analizować bazy danych na potrzeby
analizy politycznej

POL_K2_U01,
POL_K2_U05

projekt, wyniki badań

U3

W trakcie kursu student nauczy się opracowywać
materiał wyjściowy służący dalszej analizie oraz
prezentować go w postaci wybranych "produktów
analitycznych"

POL_K2_U01,
POL_K2_U06

projekt, wyniki badań

POL_K2_K01,
POL_K2_K02

projekt

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

W trakcie kursu student nauczy się kierować pracą
zespołu analitycznego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs dzieli się na 4 główne części, czas ich trwania uzależniony jest od tempa
pracy studentów.
I część (obejmująca od 2 do 3 spotkań): wprowadzenie do teorii pracy z
informacją

W1

2.

II część (obejmująca od 4 do 5 spotkań) warsztaty budowy i analizy bazy danych

U2, K1

3.

III część (od 7 do 9 spotkań) opracowywanie „produktów analitycznych”

U1, U3, K1

Sylabusy
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4.

IV omówienie zadanych publikacji (1 spotkanie)

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
dst: 51-60 dst+: 61-70 db: 71-80 db+/bdb: 81-100 (decyduje
aktywność) Jedna nieobecność jest dopuszczalna.
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Historia instytucji politycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.210.5cd559b7b8750.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wykład przedstawia w ujęciu przekrojowym i porównawczym rozwój instytucji politycznych na tle historii ustrojów
państw od średniowiecza do II wojny światowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

procesy ewolucji instytucji politycznych i rozumie
związane z nimi kierunki myśli politycznej
w określonych epokach.

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W05

egzamin pisemny
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W2

rozwój poszczególnych form ustrojowych
i odpowiadających im instytucji politycznych

POL_K2_W02,
POL_K2_W03

egzamin pisemny

W3

normy prawne odpowiedzialne za funkcjonowanie
instytucji politycznych w poszczególnych formach
ustrojowych

POL_K2_W02,
POL_K2_W03

egzamin pisemny

W4

instytucje polityczne działające w ramach określonych
form ustrojowych

POL_K2_W02,
POL_K2_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wytłumaczyć rolę poszczególnych instytucji
politycznych w funkcjonowaniu państwa
w perspektywie historycznej

POL_K2_U02,
POL_K2_U03

egzamin pisemny

U2

nterpretować normy prawne odnoszące się
do funkcjonowania instytucji politycznych w ramach
określonych form ustrojowych

POL_K2_U02,
POL_K2_U03

egzamin pisemny

POL_K2_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

analizowania funkcjonowania instytucji politycznych
w kontekście innych zjawisk społeczno-kulturowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ustrój monarchii średniowiecznej

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

2.

Rozwój instytucji przedstawicielskich w średniowiecznej Europie

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

3.

Ustroje republikańskie w średniowieczu

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

4.

Ustrój monarchii absolutnej

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

Sylabusy
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5.

Geneza i rozwój konstytucjonalizmu

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

6.

Oświeceniowe rewolucje w Europie i Ameryce

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

7.

Konstytucjonalizm monarchiczny

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

8.

Rozwój demokracji parlamentarnej w XIX wieku

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

9.

Autorytaryzm w Europie międzywojennej

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza tekstów, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z egzaminu
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Metodologia badań politologicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.210.5cd559b8acfe2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem kursu jest przedstawienie najważniejszych metod i technik badawczych stosowanych w naukach
społecznym ze szczególnym naciskiem na badania politologiczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna podstawy prowadzenia badań empirycznych

POL_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

Wskazuje różnicę między poszczególnymi etapami
procesu badawczego

POL_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W3

Zna i wskazuje różnicę pomiędzy najważniejszymi
metodami prowadzenia badań empirycznych

POL_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W4

Zna dokładnie zasady prowadzenia badań
z zastosowaniem technik kwestionariusza wywiadu lub
ankiety

POL_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
projekt

W5

Zna dokładnie zasady prowadzenia badań
z zastosowaniem analizy zawartości

POL_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ zaplanować, przygotować i przeprowadzić
badania empiryczne dotyczące zjawisk
politologicznych

POL_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

Umie przygotować podstawowe narzędzie badawcze:
kwestionariusz ankiety, kwestionariusz wywiadu

POL_K2_U01

projekt

U3

Umie przygotować podstawowe narzędzie badawcze:
książka i arkusz kodowy

POL_K2_U01

projekt

U4

Posługuje się przedmiotowym językiem metodologii
badań społecznych

POL_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
projekt

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Umie pracować w grupie, kierując pracą grupy,
planować i przygotowywać badania empiryczne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs przybliża najważniejsze elementy związane z prowadzeniem badań
empirycznych obejmując trzy części oraz zagadnienia: [A] część I – podstawowe
pojęcia i problemy: etapy procesu badawczego, źródła w badaniach
empirycznych, rodzaje prób i sposoby ich doboru; [B] część II – przegląd metod i
techniki badawczych: obserwacje, badania terenowe – badania jakościowe,
badania sondażowe, badania panelowe, badania socjometryczne, eksperyment w
naukach społecznych, zogniskowane wywiady grupowe. wtórna analiza danych,
analiza treści, inne; [C] część III – projekty badawcze studentów: wywiad
kwestionariuszowy, budowa kwestionariusza, kodowanie kwestionariuszy, książka
kodowa i arkusz kodowy w analizie zawartości.

1.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie ćwiczeń obejmuje całość treści merytorycznych na
podstawie: a) kolokwium zaliczeniowego trwającego 60 minut i
obejmującego treści przedstawiane na zajęciach, składającego się z
pytań testowych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Test może
zostać przeprowadzony w formie zdalnej. b) przygotowania projektu
narzędzia badawczego w postaci kwestionariusza wywiadu lub
książki kodowej wraz z arkuszem kodowym, c) aktywności, w postaci
brania udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska, d)
obecności na 80% zajęciach Ocena końcowa stanowi średnią z ocen
uzyskanych z aktywności a) oraz b).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Seminarium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.2F0.5cab06825a16f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student nabywa wiedzę i umiejętność potrzebne do przygotowania pracy dyplomowej pod opieką pracownika
badawczo-dydaktycznego

C2

Student nabywa umiejętność samodzielnego formułowania myśli oraz otwartość i konsekwencję w myśleniu

C3

Student nabywa świadomość potrzeby dalszego kształcenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna zaawansowaną terminologię stosowaną
w badaniach z zakresu nauk o polityce i administracji

POL_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

zna metody i techniki badawcze stosowane w naukach
o polityce i administracji

POL_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W3

zna wymagania stawiane pracom dyplomowym
w INPiSM

POL_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W4

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony
własności intelektualnej

POL_K2_W03

zaliczenie na ocenę

U1

interpretuje zjawiska z różnych obszarów nauk
o polityce i administracji

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

posługuje się wybranymi podejściami badawczymi
i teoriami naukowymi

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ w sposób zaawansowany posługiwać się
odpowiednimi metodami i technikami badawczymi

POL_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ w sposób dojrzały zaprezentować ustnie
koncepcję pracy dyplomowej oraz przedstawić
na forum grupy poszczególne jej części

POL_K2_U05,
POL_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U5

przygotowuje pracę dyplomową z zakresu nauk
o polityce i administracji zgodnie z wymogami
stawianymi pracom dyplomowym w INPiSM

POL_K2_U05,
POL_K2_U06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ myśleć w sposób samodzielny i twórczy

POL_K2_K03,
POL_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

ma świadomość etycznego postępowania w trakcie
pisania pracy dyplomowej

POL_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

przeprowadzenie badań literaturowych

30

analiza i przygotowanie danych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Przedmiot i cele prac dyplomowych, wymagania stawiane pracom dyplomowym w
INPiSM; przedstawienie podstawowych zasad etyki w pisaniu prac naukowych oraz
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
konsekwencji plagiatowania; omówienie metodologii badań; zaprezentowanie
U3, U4, U5, K1, K2
metod i narzędzi niezbędnych w pisaniu tekstów naukowych; prezentacja stanu
badań i literatury przedmiotu; prezentacja konspektu pracy oraz jej fragmentów;
dyskusja fragmentów oraz całości pracy dyplomowej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Semestr 1 Sformułowanie problemu badawczego pracy dyplomowej,
struktury pracy oraz przygotowanie wstępnej bibliograﬁi; Semestr 2
zaliczenie na ocenę Przygotowanie i przedstawienie fragmentu pracy dyplomowej; Semestr 3
Przygotowanie i przedstawienie fragmentu pracy dyplomowej; Semestr 4
Złożenie do obrony zaakceptowanej przez Promotora pracy dyplomowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Kryzys demokracji liberalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.250.5cd559a647005.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ukazanie i przedyskutowanie istoty złożenia wątków liberalnego (i jego pojmowań) oraz demokratycznego (i jego
pojmowań) w złożeniu "demokracji liberalnej". Symptomy kryzysu demokracji liberalnej i poszukiwanie jego
przyczyn tak w relatywizmie, sporach ideologicznych i wielokulturowości, jak i w strukturalnych czy
instytucjonalnych jej wyrazach. Namysł nad problemem poszukiwania ładu normatywnego w zestawieniu
z uzasadnieniami praw podmiotowych, tak indywidualnych, jak i grupowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie uwarunkowania historyczne,
a zwłaszcza istotę momentu liberalnego w złożeniu
z momentem demokratycznym

POL_K2_W02,
POL_K2_W03

prezentacja

W2

Student zna i rozumie złożoność tradycji liberalnej
i sposoby ujmowania w niej podmiotowości obywatela

POL_K2_W03,
POL_K2_W05

prezentacja

W3

Student zna i rozumie uwarunkowania instytucjonalne
jako dopełniające rozstrzygnięcia normatywne
przyjmowane we współczesnych demokracjach
liberalnych, w których pojawiają się tendencje zwane
populistycznymi, a które zmagają się z problemami
wynikającymi z nasilania się tendencji
wielokulturowych

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W05

prezentacja

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U06

prezentacja

POL_K2_K01,
POL_K2_K04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ odróżniać wątek demokratyczny
od wątku liberalnego (obu wysoce złożonych) oraz
wiązać z nimi przyczyny i symptomy kryzysowe

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów odnosić pozyskane informacje
i własne przemyślenia do stwierdzanych napięć
we współczesnych liberalnych demokracjach

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tradycja republikańska (klasyczna i klasyczno-chrześcijańska w zestawieniu z
republikanizmami dobry renesansu, zwłaszcza południowego) oraz liberalna.
Związek obu tradycji w projektach oświeceniowych. Główne nurty liberalizmu w
napięciu z ujęciami kolektywistycznymi (głównie nacjonalistycznym,
marksistowskim) i katolickim. W poszukiwaniu istoty demokracji liberalnej:
ograniczenie niebezpieczeństw wynikających ze stosowania "zasady większości"?
Problem praw podmiotowych tak indywidualnych, jak i grupowych (a nawet
"kulturowych"). Główne obszary dyskusji o kryzysie demokracji liberalnej:
neoliberalizm czy "socjalliberalizm", państwo prawa czy państwo prawne, kryzys
instytucji, relatywizm moralny, konsekwencjalizm znoszący deontologizm
moralny, swoboda tworzenia obowiązującego systemu prawnego jako jedynego
powszechnie obowiązującego systemu normatywnego?

1.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia będzie aktywność na zajęciach oraz przygotowanie
prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowy kurs ﬁlozoﬁi oraz kurs historii myśli politycznej

Sylabusy
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Dezinformacja: propaganda, postprawda, fake newsy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.250.60567d902ba5f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

celem warsztatu jest zapoznanie studentów ze wszelkimi zjawiskami, które służą dezinformacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna i rozumie czym są takie pojęcia jak: propaganda,
postprawa, fake news

POL_K2_W05

raport, prezentacja
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W2

Ma wiedzę na temat wpływu tych zjawisk
na współczesne życie społeczno-polityczne

POL_K2_W04,
POL_K2_W05

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ dokonać rozróżnień pomiędzy propagandą
i fake newsami a fraud newsami

POL_K2_U01,
POL_K2_U05

raport, prezentacja

U2

Potraﬁ dokonywać selekcji informacji i poddawać
ocenie prawdziwość zawartych w nich treści

POL_K2_U01,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

raport, prezentacja

POL_K2_K04

raport, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

monitorowania i podjęcia aktywności związanej
z eliminowaniem nieprawdziwych informacji obecnych
w dyskursie społeczno-politycznym, a w szczególności
eliminacji treści mających znamiona lub będących
mową nienawiści.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie raportu

15

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Propaganda:
teoria, ewolucja, funkcje

W1, W2, U2, K1

2.

Postprawda jako nowe zjawisko?

W1, W2, U2, K1

3.

Era fake newsów:
deﬁnicje, typologie, funkcje

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Komunikowanie w sieci

W2, U2, K1

5.

Dezinformacja - analiza przypadków

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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6.

Walka z dezinformacją

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

raport, prezentacja

Obecność i aktywność w trakcie zajęć. Przygotowanie prezentacji i raportu
analizującego przypadki dezinformacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Naród i państwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.250.5cd559bfe4d7f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

zapoznanie studentów z kontrowersjami wokół rozumienia takich pojęć jak naród, nacjonalizm, mniejszość
narodowa. Przekazanie wiedzy na temat ideologii i ruchów nacjonalistycznych, procesów narodotwórczych oraz
kwestii narodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane
z problematyką zajęć: naród, mniejszość narodowa,
nacjonalizm

POL_K2_W01,
POL_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Student zna i rozumie na czym polega proces
narodotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem
zróżnicowania tych procesów w odniesieniu do idei
narodów politycznych i kulturowych. Zna najbardziej
charakterystyczne procesy powstawania wybranych
narodów Europy Środkowo-Wschodniej

POL_K2_W01,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

Student potraﬁ wskazać na główne kontrowersje
związane z próbami zdeﬁniowania pojęć dotyczących
problematyki zajęć, identyﬁkuje główne idee i cechy
nacjonalizmu oraz potraﬁ wskazać na przykłady tej
ideologii

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ wskazać na główne cechy
kształtowania się narodów w wybranych obszarach
Europy i świata, ze szczególnym uwzględnieniem
Europy Środkowo-Wschodniej

POL_K2_U02,
POL_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do podjęcia dyskusji na tematy
związane ze zjawiskami ksenofobii i naruszania praw
człowieka, ma świadomość wagi tych zagadnień,
wykazuje postawy tolerancji i poszanowania wobec
odmiennych poglądów, cechuje go postawa szacunku
wobec przedstawicieli innych narodów i grup
etnicznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z problematyką narodowościową.
Próby zdeﬁniowania takich terminów jak naród, nacjonalizm, mniejszość
narodowa. Kontrowersje wokół prób zdeﬁniowania oraz ich źródła. Ujęcie
modelowe.

W1, U1, K1

2.

Nacjonalizm jako ruch i ideologia na przykładzie oraz w ujęciu porównawczym
nacjonalizmów: włoskiego, francuskiego, polskiego i ukraińskiego

W1, U1, K1

3.

Proces narodotwórczy, wyjaśnienie pojęcia. Naród polityczny i naród kulturowy różnice. Specyﬁka procesów narodotwórczych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Szczególna rola czynnika narodowego w tej części Europy. Procesy narodotwórcze
na wybranych przykładach: Litwini, Ukraińcy, Czesi.

W2, U2, K1

4.

Charakter narodowy - wyjaśnienie pojęcia. Czy istnieje i czy może być
przedmiotem swoistego modelowania dla potrzeb bieżącej polityki.

W1, U1, K1

5.

Mniejszości narodowe w Europie. Konﬂikty narodowościowe. Polityka państw
wobec problemu mniejszości. Ochrona międzynarodowa oraz respektowanie praw
mniejszości w porządkach prawnych wybranych państw. Przejawy dyskryminacji
mniejszości. Postrzeganie obcych, stereotypy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie
zaliczenie na ocenę, prezentacja prezentacji na wybrany temat, uprzednie przesłanie
konspektu prezentacji oraz pozytywne zaliczenie testu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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English for International and Political Studies B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.230.623af080012e1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

POL_K2_W04,
POL_K2_W05,
POL_K2_W06,
POL_K2_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

POL_K2_W04,
POL_K2_W05,
POL_K2_W06,
POL_K2_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

POL_K2_W04,
POL_K2_W05,
POL_K2_W06,
POL_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

POL_K2_W04,
POL_K2_W05,
POL_K2_W06,
POL_K2_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

POL_K2_U06,
POL_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

POL_K2_U06,
POL_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

POL_K2_U06,
POL_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U4

streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane POL_K2_U06,
ze studiowanym kierunkiem
POL_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

POL_K2_U06,
POL_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

POL_K2_U06,
POL_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

POL_K2_U06,
POL_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

POL_K2_U06,
POL_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

POL_K2_U06,
POL_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

POL_K2_K01,
POL_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

POL_K2_K01,
POL_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

POL_K2_K01,
POL_K2_K02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

POL_K2_K01,
POL_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

Sylabusy
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rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U10,
U4, U9, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U10, U2,
U4, U9, K2

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: report,
discursive essay, business e-mail.

W2, W4, U10, U11, U3,
U4, U5, U6, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U4, U5, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, U1, U10, U11,
U3, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

Sylabusy
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Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:
- state structure and oﬃces,
6.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

- international organizations,
- national and international problems,
- socio-political problems.
Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W4, U6, K1, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy
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English for International and Political Studies C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.230.623af0800c82e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

POL_K2_W04,
POL_K2_W05,
POL_K2_W06,
POL_K2_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

POL_K2_W04,
POL_K2_W05,
POL_K2_W06,
POL_K2_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

POL_K2_W04,
POL_K2_W05,
POL_K2_W06,
POL_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

POL_K2_W04,
POL_K2_W05,
POL_K2_W06,
POL_K2_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

POL_K2_U02,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

POL_K2_U02,
POL_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

POL_K2_U02,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

POL_K2_U01,
POL_K2_U03,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

POL_K2_U01,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

POL_K2_U04,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

POL_K2_K01,
POL_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K03,
POL_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

POL_K2_K01,
POL_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

POL_K2_K01,
POL_K2_K02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

POL_K2_K01,
POL_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U10,
U4, U9, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U10, U2,
U4, U9, K3

Sylabusy
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3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: report,
discursive essay, business e-mail.

W2, W4, U10, U11, U3,
U4, U5, U6, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U4, U5, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, U1, U10, U11,
U3, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku
,
W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

- state structure and oﬃces,
6.
- international organizations,
- national and international problems,
- socio-political problems.
Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W4, U6, K1, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1.

Sylabusy
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Zarządzanie projektami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Analiza polityki

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLAPOS.220.5c810f42c2322.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Osadzenie wiedzy studentów o zarządzaniu projektami europejskimi w szerokim kontekście związanym z a)
polityką regionalną/spójności Unii Europejskiej oraz b) teorią zarządzania projektami.

C2

Zapoznanie studentów z teorią zarządzania projektami.

C3

Praktyczne ćwiczenia z pracy projektowej, zmierzające do wykształcenia i wzmocnienia wiedzy i kompetencji
w zakresie przygotowywania własnych oraz analizowania obcych projektów europejskich i innych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie aksjologiczne, prawne
i polityczne rudymenty Unii Europejskiej, tworzące
konteksty wspólnotowej polityki regionalnej/spójności.

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05,
POL_K2_W06

projekt

W2

Student zna i rozumie zasady, mechanizmy
i uwarunkowania polityki regionalnej/spójności oraz
funduszy europejskich.

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05,
POL_K2_W06

projekt

Student zna i rozumie podstawy teorii zarządzania
projektami.

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05,
POL_K2_W06

projekt

Student potraﬁ aplikować wiedzę o funduszach
europejskich w procesie przygotowywania własnych
koncepcji i planów projektowych.

POL_K2_U01,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

projekt

Student potraﬁ opracowywać wnioski aplikacyjne.

POL_K2_U01,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

projekt

Student potraﬁ myśleć projektowo i współpracować
na rzecz przygotowania projektu.

POL_K2_U01,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

projekt

K1

Student jest gotów do sporządzania analiz procesów
zachodzących w związku z polityką
regionalną/spójności UE.

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K03,
POL_K2_K04

projekt

K2

Student jest gotów do pracy projektowej, znając jej
fundamenty, zasady i cele.

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K03,
POL_K2_K04

projekt

K3

Student jest gotów do samodzielnego lub grupowego
przygotowywania wniosków oraz koncepcji projektów.

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K03,
POL_K2_K04

projekt

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
ćwiczenia

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie projektu

20

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
I. Polityka regionalna, polityka spójności, polityka strukturalna, fundusze
europejskie:
a) rudymenty UE, wartości UE i jej instytucje - konteksty wspólnotowej polityki
strukturalnej;

1.

b) polityka regionalna, polityka spójności, polityka strukturalna a miejsce funduszy
europejskich i projektów;
W1, W2, U1, K1
c) historia polityki regionalnej; polityka regionalna jako polityka publiczna;
d) regiony jako konsumenci funduszy strukturalnych;
e) wymiar podmiotowy i przedmiotowy polityki regionalnej/spójności i funduszy
europejskich.
II. Teoria zarządzania projektami:
a) pojęcie projektu;
b) środowisko projektowe;

2.

c) "logika" projektów, projektowania i pracy projektowej;

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

d) zarządzanie projektem; uwarunkowania; komponenty;
e) etapy tworzeniai i realizowania projektów;
f) cykl życia projektu.
3.

III. Projekty - ćwiczenia praktyczne.

W3, U2, U3, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda
projektów, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu odbywa się poprzez złożenie i zaprezentowanie na
zajęciach koncepcji projektu: a) europejskiego, ﬁnansowanego np. z EFS,
EFRR czy FS lub innego funduszu (z uwzględnieniem uwarunkowań
krajowych, Pr. Operac. i in.); albo b) europejskiego, związanego ze
współpracą terytorialną, ﬁnansowanego ze środków Interreg-EFRR; albo c)
dowolnego naukowego, ﬁnansowanego np. ze środków NCN lub POB w
ramach ID UJ. Dodatkowa aktywność na zajęciach ma znaczenie - udział w
dyskusjach i ich inicjowanie, wykonywanie zadań, przedstawianie
dodatkowych prezentacji, wystąpienia i in.
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Polityka w przestrzeni medialnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polityka i media

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLPIMS.220.5cd559ab50061.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest przekazanie studentom wiedzy praktycznej z zakresu komunikowania politycznego i wykorzystywania
mediów w komunikacji politycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Rozumie na czym polega kontekst medialny
wydarzenia politycznego i ich wzajemna zależność

POL_K2_W07

prezentacja
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W2

Zna systemowe i indywidualne instrumenty i metody
wpływania przez polityków na media

POL_K2_W07

prezentacja

W3

Zna polski system medialny, jego genezę
i podstawowe cechy

POL_K2_W01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ analizować zależności pomiędzy narracją
medialną a wydarzeniami politycznymi

POL_K2_U02

prezentacja

U2

Potraﬁ Interpretować konkretną narrację medialną
w kontekście politycznym

POL_K2_U05

prezentacja

U3

Potraﬁ odróżniać narracje obiektywne
od zaangażowanych

POL_K2_U05

prezentacja

POL_K2_K04

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do samodzielnego analizowania narracji
medialnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot ma stanowić przygotowanie do samodzielnej pracy w charakterze
analityka procesów politycznych na potrzeby mediów, biznesu, partii politycznych
itp. Po zaliczeniu kursu student powinien posiadać wiedzę szerszą oraz pogłębioną
w odniesieniu do relacji media-polityka oraz umiejętność dostrzegania, obserwacji
i interpretacji procesów medialnych, pogłębioną i wzbogaconą o wyjaśnianie
wzajemnych relacji między mediami a innymi zjawiskami społecznymi. Powinien
być przygotowany do uwzględnienia roli mediów w realizowanych przez siebie
projektach społecznych.
W trakcie zajęć studenci analizują pod kierunkiem prowadzącego wybrane
narracje medialne, związane z określonymi wydarzeniami politycznymi (np.
konkretna kampania wyborcza) pod kątem wzajemnych relacji aktorzy polityczniaktorzy medialni i konfrontują poszczególne narracje z odpowiadającymi im
kontrnarracjami.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot prowadzony jest w formule dyskusyjno-warsztatowej. Podstawą
zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Teoria polityki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.220.5cd559b78966f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem wykładu jest przedstawienie sporów wokół założeń reﬂeksji naukowej, sporów toczonych wokół
wzorców naukowości, ontologicznych i epistemologicznych założeń leżących u podstawa teoretyzowania i badań
naukowych oraz przegląd podstawowych podejść badawczych w nauce o polityce.

C2

Głównym celem ćwiczeń jest przybliżenie studentom rozległej debaty toczonej współcześnie w Politologii wokół
rozmaitych teoretycznych ujęć polityki i podejść badawczych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Trafnie rozpoznaje różnice między wiedzą naukową,
a innymi rodzajami wiedzy ludzkiej

POL_K2_W01

egzamin pisemny

W2

Rozpoznaje związki między wyjaśnianiem
a prognozowaniem

POL_K2_W01

egzamin pisemny

W3

Zna cechy wzorców naukowości: empirycznoanalitycznego i humanistyczno-hermeneutycznego

POL_K2_W01

egzamin pisemny

W4

Dostrzega różnice między teoriami normatywnymi,
empirycznymi i krytycznymi

POL_K2_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W5

Zna strategie budowy teorii naukowej, jej strukturę
oraz funkcje

POL_K2_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W6

Zna założenia metodologiczne i najważniejsze tezy
głównych podejść badawczych w politologii, w tym:
instytucjonalizmu, behawioralizmu, funkcjonalizmu,
teorii racjonalnego wyboru społecznego oraz
interpretacjonizmu

POL_K2_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Poprawnie i dogłębnie argumentuje zalety i wady
poszczególnych podejść badawczych w analizie
zjawisk politycznych

POL_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Posługuje się kategoriami teoretycznymi w analizie
zjawisk politycznych

POL_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

Wykorzystuje teorie polityki, jako perspektywę
pozwalającą obserwować życie publiczne i polityczne

POL_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

POL_K2_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Rozumie podstawowe zasady etyczne towarzyszące
pracy teoretycznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

45

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas wykładów omawiane są następujące zagadnienia: nauka jako zjawisko
społeczno-kulturowe; problem statusu wiedzy naukowej; naukowe podejście do
polityki; źródła poznania w nauce; teorie prawdy; założenia ontologiczne i
epistemologiczne badań nauk społecznych, wyjaśnianie vs rozumienie w naukach
o polityce; rodzaje wyjaśnień; problem obiektywność vs wartościowanie w
badaniach politologicznych; problem uwarunkowań podmiotu poznania i badania
w naukach o polityce; złożoność, wielopostaciowość i syndromatyczność
przedmiotu badania nauk o polityce; rodzaje wnioskowań naukowych;
normatywne teorie polityki, empiryczno-analityczne teorie polityki, krytyczne
teorie polityki, postmodernistyczne teorie polityki; podstawowe strategie budowy
teorii naukowej; struktura teorii naukowej; funkcje teorii naukowej; mapa podejść
badawczych w naukach o polityce; problemy i wyzwania teorii polityki.

W1, W2, W3, W4, W5,
U2, U3, K1

2.

Podczas ćwiczeń omawiane są następujące podejścia badawcze i ujęcia
teoretyczne : a) behawioralizm, b) funkcjonalizm, c) teoria racjonalnego wyboru,
d) społeczny konstruktywizm, e) marksizm i neomarksizm, f) feminizm w nauce o
polityce, g) poststrukturalizm, postmodernizm

W4, W5, W6, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje całość treści merytorycznych na podstawie:
a) zaliczenia końcowego pisemnego obejmującego treści wszystkich
ćwiczeń, realizowanego jako część egzaminu, składającego się z dwóch
elementów: test jednokrotnego wyboru [50%], esej problemowy [50%],
zaliczenie na ocenę
b) aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania udziału w
dyskusji i argumentowania swojego stanowiska, punktowanej
każdorazowo i stanowiącej warunek przystąpienia do egzaminu
końcowego i zaliczenia ćwiczeń.

egzamin pisemny

Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych kursu, na które składają
się: treści przekazywane podczas wykładów, treści przekazywane
podczas ćwiczeń, wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego
studiowania podręczników obowiązkowych. Egzamin składa się z dwóch
części głównych, wewnętrznie złożonych: 1) zaliczenia ćwiczeń
obejmujące test jednokrotnego wyboru [50%] oraz eseju problemowego
[50%]; 2) egzaminu właściwego obejmującego test jednokrotnego
wyboru [50%] oraz test uzupełnień [50%]. Obie części oceniane są
osobno, zaś uzyskanie oceny dostatecznej z obu części jest warunkiem
niezbędnym uzyskania oceny pozytywnej na koniec kursu. Ocena
końcowa składa się w 35% z oceny z ćwiczeń oraz w 65% z egzaminu
właściwego. Egzamin może zostać przeprowadzony w formie zdalnej i
składa się wówczas z dwóch części równych, co do punktacji (test
jednokrotnego wyboru, open book exam). Czas trwania egzaminu: 2
godziny lekcyjne, egzaminy odbywają się zgodnie z terminami sesji
egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Analiza dyskursu medialnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Analiza polityki

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLAPOS.220.5cd559bddf6e3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Warsztat omawia wybrane zagadnienia związane z dyskursem języka oraz dyskursem medialnym, w którego
centrum znajduje się obraz. Celem kształcenia jest ukazanie zmienności i ukrytych znaczeń dyskursu zaczynając
od form językowych, zmiennych konwencji stylistycznych po analizę w jakim stopniu dyskurs jest odbiciem
a w jakim kształtuje wyobrażenia społeczne i wybory polityczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu,
z perspektywy historycznej i współczesnej rolę
człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcje
z najbliższym otoczeniem społecznym ze szczególnym
uwzględnieniem dyskursów, które maja wpływ
na kształtowanie się wyobrażeń społecznych oraz
osobistego światopoglądu.

POL_K2_W05

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

POL_K2_U05

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

POL_K2_K01

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ w pogłębionym stopniu zanalizować,
z perspektywy historycznej i współczesnej rolę
człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcje
z najbliższym otoczeniem społecznym, gospodarczym
i politycznym z perspektywy dyskursu i posiada
narzędzia analityczne, które pozwalają
na zdeﬁniowanie wpływu dyskursu na kształtowanie
się światopoglądu oraz pamięci indywidualnej
i zbiorowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do dalszego dokształcania,
uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia zawodowego
i poszerzania umiejętności społecznych szczególnie
w obszarze analizy dyskursu.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

analiza problemu

10

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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- pojęcie dyskursu w odniesieniu do pojęć takich jak tekst, wypowiedź itp.
- specyﬁka dyskursu medialnego
- analiza dyskursu jako technika badawcza
- metody i narzędzia analizy dyskursu, ich zastosowanie w badaniach treści
medialnych
- charakterystyka języka mediów (w perspektywie diachronicznej i synchronicznej)
oraz jego tendencje rozwojowe
- różnice w polszczyźnie medialnej w zależności od rodzaju mediów
- wpływ języka mediów na polszczyznę ogólną

1.

W1, U1, K1

- wykorzystanie poznanych narzędzi do analizy poszczególnych aspektów
dyskursu medialnego.
- dyskurs medialny. Semiotyczne aspekty dyskursu: systemy znaczące; znak,
oznaka, symbol. Kod, język i metajęzyk.
-krytyczna analiza dyskursu. Wielkie Narracje dyskursu - dyskurs mniejszości,
historyczny.
-język audiowizualny jako język uniwersalny.
- analiza dyskursu populistycznego.
-dyskurs a narracje social mediów

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach oraz esej lub prezentacja lub
zaliczenie ustne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Gatunki wypowiedzi politycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polityka i media

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLPIMS.220.604e87761a689.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Pogłębienie wiedzy z zakresu komunikowania politycznego poprzez przekazanie wiedzy z zakresu gatunków
wypowiedzi politycznej.

C2

Wyrobienie umiejętności identyﬁkacji gatunków politycznych, a także wskazywania ich cech i funkcji.

C3

Zwiększenie kompetencji komunikacyjnej w zakresie komunikowania politycznego poprzez rozwój umiejętności
przygotowywania skutecznych wypowiedzi politycznych z uwzględnieniem reguł gatunkowych.

C4

Pogłębienie umiejętności krytycznej analizy wypowiedzi politycznych poprzez odniesienie ich do reguł
gatunkowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zasady funkcjonowania gatunków politycznych
w przestrzeni komunikacyjnej.

POL_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W2

Współczesne tendencje rozwojowe języka polityki
i gatunków politycznych.

POL_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W3

Cechy i funkcje najważniejszych gatunków wypowiedzi
politycznych.

POL_K2_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Krytycznie analizować wypowiedzi polityczne
z uwzględnieniem wyznaczających je reguł
gatunkowych.

POL_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Przygotowywać poprawne, komunikatywne, skuteczne
wypowiedzi polityczne.

POL_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U3

Wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania
problemów związanych z pracą w instytucjach
medialnych i politycznych, a także w działalności
obywatelskiej.

POL_K2_U04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym
i politycznym w zakresie komunikowania politycznego

POL_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

Dalszego dokształcania, uzupełniania wiedzy oraz
doskonalenia zawodowego w zakresie komunikowania
politycznego.

POL_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Pojęcie dyskursu politycznego.
Rola gatunku w komunikacji - gatunek jako element kompetencji komunikacyjnej.
Typologie gatunków politycznych - kryteria wyróżniania.

1.

W1, W2, U3, K1, K2

Ewolucja gatunków politycznych a zmiany w rzeczywistości społecznej i
politycznej.
Współczesne tendencje rozwojowe języka polityki i gatunków politycznych.
Gatunki polityczne a gatunki medialne.
Mediatyzacja polityki a zmiany w systemie gatunków politycznych.
2.

W1, W2, U1, K1, K2
Politainment i jego wpływ na gatunki polityczne.
Nowe media a gatunki polityczne.
Gatunki elitarne, hegemoniczne, petycyjne, asocjacyjne.
Gatunki normatywne, kognitywne, instrumentalne, ekspresywne

3.

W1, W3, U1, K2

Gatunki tzw. folkloru politycznego (napisy na murach, dopiski na plakatach,
memy, dowcipy polityczne itd.)
Krytyczna analiza wypowiedzi reprezentujących poszczególne gatunki polityczne,
ze szczególnym uwzględnieniem gatunków instrumentalnych i ekspresywnych,
takich jak: wywiad polityczny, dyskusja polityczna, debata, konferencja prasowa,
brieﬁng, debata parlamentarna, przemówienie, expose, interpelacja, slogan, hasło
polityczne, reklama polityczna, orędzie, komentarz polityczny).

4.

W3, U1, U2, U3, K1, K2

Samodzielne przygotowywanie wypowiedzi reprezentujących wybrane gatunki
polityczne.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność na zajęciach, przygotowanie wypowiedzi realizujących
założenia wybranych gatunków politycznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Polityki europejskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.220.5cd559c0a3fe3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z genezą i ewolucją polityk europejskich.

C2

Zapoznanie studentów z celami i zasadami polityk europejskich.

C3

Przedstawienie kompetencji instytucji UE i państw członkowskich w planowaniu i realizacji polityk europejskich.

C4

Uświadomienie studentom związków pomiędzy poziomem europejskim i krajowym w zarządzaniu i realizacji
polityk europejskich.

C5

Uświadomienie studentom wpływu polityk europejskich na życia społeczno-gospodarczego w państwach
członkowskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

genezę, ewolucję, cele i zasady polityk wspólnotowych

POL_K2_W04,
POL_K2_W06

egzamin

W2

podstawy prawne funkcjonowania Unii Europejskiej
i wpływ prawa unijnego na realizację polityk
europejskich na poziomie krajowym

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04,
POL_K2_W06

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ocenić efektywność polityk wspólnotowych

POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U06

prezentacja, egzamin

U2

wskazać związek pomiędzy politykami europejskimi
a krajowymi systemami gospodarczymi i społecznymi
z uwzględnieniem różnych perspektyw badawczych

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U04

prezentacja, egzamin

U3

określić rolę i zadania poszczególnych podmiotów
w procesie kształtowania i realizacji polityk
wspólnotowych

POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U06

prezentacja, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego wyrażania opinii na temat
efektywności poszczególnych polityk wspólnotowych

POL_K2_K02,
POL_K2_K04

prezentacja, egzamin

K2

aplikacji do instytucji i agencji zajmujących się
realizacją polityk wspólnotowych

POL_K2_K02,
POL_K2_K03,
POL_K2_K04

prezentacja, egzamin

K3

opracowywania na potrzeby podmiotów zewnętrznych
(państwowych i prywatnych) opinii i ekspertyz
z zakresu polityk wspólnotowych

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K03,
POL_K2_K04

prezentacja, egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

analiza problemu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wspólna polityka rolna (WPR): geneza WPR, cele i zasady WPR, mechanizm cen w
ramach WPR (ceny: indykatywne, interwencyjne i importowe), FEOGA (geneza,
zadania, zmiany w 2007 r.), reformy WPR: reformy w latach 80., reforma
MacSharry'ego, Agenda 2000, reforma luksemburska (2003 r.), ﬁnansowanie
WPR, WPR w WRF 2021-27

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

2.

Wspólna polityka handlowa (WPH): autonomiczna WPH (strefa wolnego handlu,
unia celna, wspólny rynek, środki ochrony rynku wewnętrznego), traktatowa WPH
- partnerzy i stopnie preferencji handlowych;

W1, W2, U1, U3, K1, K3

3.

Polityka spójności: geneza polityki spójności (polityka regionalna i polityka
strukturalna), etapy rozwoju polityki spójności, cele polityki spójności w latach
1988-1999, cele polityki spójności w latach 2000-2006, cele polityki spójności w
latach 2007-2013, zasady polityki spójności, instrumenty polityki spójności:
fundusze – geneza i rozwój, Inicjatywy Wspólnotowe KE, instrumenty inżynierii
ﬁnansowej (JASPERS, JEREMIE, JESSICA), Strategia Lizbońska; polityka spójności w
WRF 2021-27

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

4.

Finansowanie UE – budżet UE: traktat luksemburski, traktat brukselski, system
zasobów własnych ( źródła dochodów budżetu), zasady sporządzania budżetu,
procedura uchwalania budżetu, wydatki z budżetu, płatnicy i beneﬁcjenci netto;
WRF 2021-27

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

5.

Unia Gospodarcza i Walutowa (UgiW): założenia teoretyczne UGiW, plan Wernera,
plan Delorsa, etapy wprowadzania w życie UGiW, kryteria konwergencji, państwa
objęte derogacją i trwałą derogacją – różnica, Pakt Stabilności i Wzrostu; reformy
UGiW

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

6.

Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS): geneza EPS – komunikat KE z 12 maja
2004r., cele EPS, „kierunki” EPS – partnerzy wschodni i południowi, EPS a Rosja,
EPS a Turcja, EPS a Chorwacja, EPS a Szwajcaria, Norwegia i Islandia, instrumenty
EPS, ﬁnansowanie EPS; Nowa EPS

W2, U1, U3, K1, K3

7.

Polityka konkurencji w ramach Jednolitego Rynku Wewnętrznego UE

W1, W2, U1, U2, K1, K3

8.

Polityka w zakresie ochrony środowiska; polityka klimatyczna UE

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

9.

Znaczenie polityk europejskich z punktu widzenia interesów państw narodowych –
analiza porównawcza na podstawie wybranych państw członkowskich UE.

W2, U1, K1, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
prezentacja, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedstawienie prezentacji oraz Uzyskanie min. 50%+1 punkt z
egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Statystyka i demograﬁa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.220.5cd559ae583a5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu procesów demograﬁcznych
i zjawisk ludnościowych oraz nabycie podstawowych umiejętności w zakresie posługiwania się metodami
statystycznymi w demograﬁi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu analizy
statystycznej i z dziedziny demograﬁi

POL_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

Student zna podstawowe metody i techniki stosowane
w analizie statystycznej

POL_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna polityczne, gospodarcze i społeczne
uwarunkowania i skutki procesów demograﬁcznych

POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zrealizować główne etapy badania
statystycznego

POL_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Student analizuje zmiany zachodzące w ruchu
naturalnym i wędrówkowym ludności w skali świata
i w Polsce; wskazuje ich przyczyny i skutki

POL_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

Student potraﬁ zastosować nabytą wiedzę z zakresu
demograﬁi i metod analizy statystycznej
do przygotowania prac pisemnych, a także nabywa
umiejętność opracowania i prezentacji wyników
badań;

POL_K2_U06

zaliczenie na ocenę

POL_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do dalszego uzupełniania wiedzy
oraz doskonalenia umiejętności formułowania
i analizowania problemów badawczych z zakresu
statystyki i demograﬁi,

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Etapy badania statystycznego; Analiza struktury zbiorowości (miary przeciętne,
miary zmienności, miary asymetrii, miary koncentracji); Analiza współzależności
cech; Analiza dynamiki zjawisk; Interpretacja uzyskanych danych; Tworzenie
hipotez statystycznych i ich testowanie, Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem
programu SPSS; Główne teorie ludnościowe; Ruch naturalny ludności; Ruch
wędrówkowy ludności; Prognozy demograﬁczne; Polityka ludnościowa; Wybrane
problemy demograﬁczne Polski, UE i świata

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie pisemne lub na podstawie projektu przygotowanego
indywidualnie lub w grupie osób (temat uzgodniony z prowadzącą)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Polska debata polityczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.220.5cd559c20a679.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z polską debatą polityczną w pespektywie historycznej i współczesnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu,
z perspektywy historycznej i współczesnej rolę debaty
politycznej, która kształtuje światopogląd polityczny
oraz odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu się
światopoglądu obywateli.

POL_K2_W05

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

POL_K2_U06

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

POL_K2_K04

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ formułować własne opinie i poglądy,
przygotowywać wystąpienia ustne i prace pisemne
w języku polskim a także analizować, interpretować
i wykorzystywać treści przekazu medialnego
w debacie i działalności publicznej ze szczególnym
uwzględnieniem debaty politycznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do aktywnego uczestniczenia
w życiu społeczno-politycznym, monitorowania
i stosowania procedur ewaluacyjnych w sferze
publicznej. Posiada kompetencje erystyczne, które
pozwalają na wejście spór oparty na argumentach
z poszanowaniem stanowiska strony przeciwnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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- Pojęcie debaty (różne rozumienie terminu)
- Komunikacja polityczna
- Polski dyskurs polityczny
- Bariery i szanse rozwoju polskiej debaty politycznej
- Aktorzy debaty politycznej: media, instytucje, obywatele
- Opinia publiczna
1.

W1, U1, K1
- Społeczne funkcje debaty publicznej
- Reguły i normy debaty publicznej
- Zmiany w przestrzeni medialnej a kształt debaty politycznej
- Główne wątki polskiej debaty politycznej
- Historia polskich debat politycznych
-Najważniejsze debaty polityczne w Polsce

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach oraz prezentacja (30 minut) lub
esej lub zaliczenie ustne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych.

Sylabusy

93 / 241

Polityka eksterminacyjna wobec narodu polskiego na tle porównawczym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.2A0.605684bddf962.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z zagadnieniami prawa międzynarodowego dotyczącego problemu ludobójstwa

C2

uświadomienie słuchaczom istnienia problemu ludobójstwa dokonywanego w różnym czasie i na różnych
kontynentach

C3

zapoznanie studentów z działaniami eksterminacyjnymi zaplanowanymi i przeprowadzonymi przez ZSRS
na Polakach

C4

zapoznanie studentów z działaniami eksterminacyjnymi zaplanowanymi i przeprowadzonymi przez Niemcy
hitlerowskie na obywatelach polskich

C5

zapoznanie studentów z działaniami eksterminacyjnymi zaplanowanymi i przeprowadzonymi przez ukraińskich
nacjonalistów na obywatelach polskich

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zagadnienia związane z prawem międzynarodowym
traktującym o zbrodniach ludobujstwa

POL_K2_W03

prezentacja

W2

przyczyny polityczno-doktrynalne, które prowadziły
do realizacji działań eksterminacyjnych skierowanych
przeciwko narodowi polskiemu

POL_K2_W05

prezentacja

W3

ogrom strat jakie poniósł naród polski na skutek
działań eksterminacyjnych skierowanych przeciwko
niemu oraz dla czego należy pamiętać o tych
tragicznych wydarzeniach

POL_K2_W01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać przyczyny dla których była realizowana
polityka eksterminacyjną wobec narodu polskiego

POL_K2_U05

prezentacja

U2

wymienić przykłady akcji eksterminacyjnych
wymierzonych przeciwko narodowi polskiemu

POL_K2_U05

prezentacja

U3

wskazać uwarunkowania, podobieństwa i różnice
pomiędzy aktami ludobójstwa dokonanego
na Polakach a innymi narodami lub grupami
etnicznymi

POL_K2_U03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania rozmów i dyskusji na trudny temat
jakim jest zbrodnia ludobójstwa

POL_K2_K04

prezentacja

K2

do udziału w projektach naukowo-badawczych

POL_K2_K01,
POL_K2_K02

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

95 / 241

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

podstawy prawa międzynarodowego dotyczące ludobójstwa

W1, U3, K2

2.

ludobójstwo w historii

W1, U3, K1, K2

3.

ludobójstwo wymierzone przeciwko narodowi polskiemu przez ZSRS (omówienie
zagadnienia: doktryna polityczna; wybrane przypadki: powszechny terror, akcja
polska NKWD, wywózki, łagry, zbrodnia katyńska, walka z polskim państwem
podziemnym, obława augustowska)

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

4.

ludobójstwo wymierzone przeciwko narodowi polskiemu przez Niemcy podczas II
w. św. (doktryna polityczna; wybrane przypadki: powszechny terror, zbrodnie
wojenne, wywózki na roboty, obozy koncentracyjne, kradzież polskich dzieci,
GPW, akcje przeciwko polskiej inteligencji)

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

5.

ludobójstwo wymierzone przeciwko narodowi polskiemu przez ukraińskich
nacjonalistów podczas II w. św. (doktryna polityczna; wybrane przypadki:
powszechny terror, rzeź wołyńska, działania w Małopolsce Wschodniej)

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przedstawienie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Suwerenność państwa w zglobalizowanym świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.2A0.60568511ac055.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przeanalizowanie sytuacji państwa w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Na konkretnych
przypadkach przedstawiony zostanie problem "wymywania suwerenności".

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student rozumie współczesne przemiany w państwie,
które prowadzą do "wymywania suwerenności".

POL_K2_W01,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04

zaliczenie ustne, esej
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W2

Student zna konkretne przykłady sporu pomiędzy
państwem narodowym a ponadnarodowymi
organizacjami.

POL_K2_W01,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04

zaliczenie ustne, esej

POL_K2_U02,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

zaliczenie ustne, esej

POL_K2_K01,
POL_K2_K03,
POL_K2_K04

zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zinterpretować i ocenić przykłady
sporu pomiędzy państwem narodowym
a ponadnarodowymi organizacjami.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w międzynarodowym
otoczeniu gospodarczo-politycznym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie pracy semestralnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

[I] Wprowadzenie oraz analiza podstawowych pojęć; [II] Otoczenie prawne; [III]
Otoczenie instytucjonalne; [IV] Polityka klimatyczna UE a suwerenność państw;
[V] Rynek farmaceutyczny UE a bezpieczeństwo lekowe państw; [VI] Globalne
techno-koncerny a prywatność danych; [VII] Bezpieczeństwo w zglobalizowanym
świecie; [VIII] Prywatni kreatorzy reguł; [IX] Sport - rola UEFA i FIFA a federacje
narodowe; [X] Spór "globalistów" z "lokalistami".

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie eseju studentów oraz
egzaminu ustnego. Egzamin obejmują całość treści merytorycznych
modułu, na które składają się: treści przekazywane podczas wykładów,
zaliczenie ustne, esej
wiedzy uzyskanej na podstawie samodzielnego studiowania materiałów
obowiązkowych. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem
sesji egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania państwa.

Sylabusy
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Veto players – gracze blokujący w systemach politycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.2A0.6056856d2bbd2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teorią graczy blokujących, przykładami graczy blokujących oraz
najważniejszymi wynikami badań w tym zakresie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie teorię graczy blokujących.

POL_K2_W01,
POL_K2_W02

zaliczenie na ocenę
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W2

Student zna przykłady graczy blokujących w różnych
systemach politycznych.

POL_K2_W02,
POL_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna wyniki najważniejszych badań opartych
na teorii graczy blokujących.

POL_K2_W02,
POL_K2_W04

zaliczenie na ocenę

POL_K2_U01,
POL_K2_U04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować graczy blokujących
w systemie instytucjonalnym oraz mechanizmy ich
oddziaływania na proces polityczny.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

analiza i przygotowanie danych

15

przeprowadzenie badań empirycznych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoria graczy blokujących G. Tsebelisa i jej późniejsze warianty

W1, U1

2.

Gracze blokujący w procedurze parlamentarnej

W2, W3, U1

3.

Weto ustawodawcze i inne narzędzia blokujące egzekutywy

W2, W3, U1

4.

Legislatura jako gracz blokujący w systemie trójpodziału władzy

W2, W3, U1

5.

Sądownictwo powszechne i konstytucyjne jako gracz blokujący

W2, W3, U1

6.

Gracze blokujący w ujęciu wertykalnym

W2, W3, U1

7.

Gracze blokujący poza formalnym systemem instytucjonalnym

W2, W3, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywność, projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym

Sylabusy
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Utopias and anti-utopias
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.2A0.5cd55978717f9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z pojęciami utopii i antyutopii w historii myśli politycznej w oparciu
o analizę wybranych tekstów zaliczanych do rzeczonych gatunków. Uczestnicy będą mogli zapoznać się
z problemem deﬁniowania pojęcia utopii, przesuwalnością jej granic czasowych i treściowych, z wzajemną relacją
pojęć ideologii i utopii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zarys historii pojęć utopii i antyutopii

POL_K2_W02,
POL_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

wybrane przykłady literatury utopijnej i antyutopijnej

POL_K2_W01,
POL_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

znaczenie myśli utopijnej w kształtowaniu
nowoczesności

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

deﬁniować pojęcia utopii i antyutopii

POL_K2_U01,
POL_K2_U03,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U2

omawiać relacje między pojęciami utopii, antyutopii,
dystopii i ideologii

POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U3

krytycznie analizować teksty źródłowe i komentarze
oraz formułować własne stanowisko

POL_K2_U01,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

POL_K2_K02,
POL_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusji nad możliwościami i ograniczeniami polityki

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie do zajęć

25

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

1.

Wprowadzenie semantyczno-historyczne: pojęcia utopii, antyutopii, dystopii

W1, U1, U2, K1

2.

Utopizm w myśli starożytnej i średniowiecznej

W1, W2, U3, K1

3.

Narodziny i rozwój utopii wczesnonowożytnych

W1, W2, W3, U3, K1

Sylabusy
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4.

Utopie okresu Oświecenia

W2, W3, U3, K1

5.

Pojęcie postępu a utopizm

W2, W3, U2, U3, K1

6.

Ideologia a utopia

W1, W3, U2, U3, K1

7.

Utopie a ustroje totalitarne

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

8.

Technologia jako utopia i antyutopia

W2, W3, U2, U3, K1

9.

Antyutopie w literaturze dwudziestego wieku

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

10.

Współczesne polityczne dystopie

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obowiązkowy udział w zajęciach; aktywny udział w zajęciach; znajomość
wymaganych tekstów;

Wymagania wstępne i dodatkowe
English level B1

Sylabusy
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Ethics and International Relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.2A0.5cd559b92e482.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest kształcenie umiejętności krytycznego i analitycznego podejście do stosunków
międzynarodowych z perspektywy etyki.

C2

Rozpoznawanie etycznego wymiaru procesów międzynarodowych i stosowanie argumentacji etycznej na rzecz
ich rozwiązania.

C3

Rozpoznawanie etycznego wymiaru procesów międzynarodowych i stosowanie argumentacji etycznej na rzecz
ich rozwiązania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna systemy normatywne kształtujące stosunki
międzynarodowe

POL_K2_W03

zaliczenie pisemne,
projekt

W2

Zna główne teorie etyczne i ich zastosowanie
do dziedziny SM

POL_K2_W02,
POL_K2_W03

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ analizować SM z perspektywy etyki
międzynarodowej i etyki globalnej.

POL_K2_U02,
POL_K2_U03

zaliczenie pisemne,
projekt

U2

Potraﬁ przygotować esej lub prezentację z dziedziny
etyki SM, w tym analizę przypadku

POL_K2_U03,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

projekt

U3

Potraﬁ prezentować swoje stanowisko, formułować
argumenty i je uzasadniać

POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do współpracy z innymi w celu realizacji
zadań badawczych

POL_K2_K01,
POL_K2_K03

projekt

K2

Jest gotów do pogłębiania wiedzy dotyczącej
znaczenia i praktycznego zastosowania rozstrzygnięć
etycznych w SM

POL_K2_K02,
POL_K2_K04

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wstęp: główne teorie etyczne

W1, W2

2.

2. Realizm, idealizm, normatywizm w SM.

W1, U1

3.

Międzynarodowe prawa człowieka i godność

W1, U1, U3, K2

Sylabusy
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4.

Globalne nierówności ekonomiczne i sprawiedliwość globalna.

W2, U1, U2, K2

5.

Etyka stosunków ekonomicznych: globalna czy narodowa odpowiedzialność?

W2, U1, U3, K1

6.

6. Uchodźcy i etyka imigracji.

W1, U1, K2

7.

7. Obywatelstwo, granice, suwerenność.

W1, U2, K2

8.

8-9. Etyka wojny

W1, W2, U1, U2

9.

10. Interwencja humanitarna i ograniczenia suwerenności.

W2, U1, K1, K2

10.

11. Wojna nieregularna i terroryzm.

W1, U1, U3

11.

12. Warsztaty na temat wojny sprawiedliwej.

U2, U3, K1, K2

12.

13. Odpowiedzialność za zmiany klimatyczne.

W1, W2, U3

13.

14. Kształt i przyszłość zarządzania globalnego.

W1, U1, U3, K2

14.

15. Film dokumentalny i dyskusja. Podsumowanie zajęć.

U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność, przynajmniej 60% Zaliczenie egzaminu końcowego w
formie pisemnej w oparciu o problematykę wykładów oraz teksty
zaliczenie pisemne, projekt
obowiązkowe. Aktywny udział w dyskusji i projektach grupowych
na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Sylabusy
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Soft Power, Smart Power
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.2A0.605a5d076f3fa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest omówienie różnych aspektów soft power i smart power jako ważnego instrumentu
wykorzystywanego przez państwa i podmioty pozapaństwowe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student knows and understand deﬁnitions of soft
power, smart power, hard power and its role in
International Relations.

POL_K2_W05,
POL_K2_W06

prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student understand basic and fundamental role of
culture and its inﬂuence on politics and international
relations.

POL_K2_U05,
POL_K2_U07

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is able to analyze diﬀerent types of soft
power, smart power.

POL_K2_K02,
POL_K2_K04

prezentacja

K2

Student knows various theories of power and their
relevance for security issues.

POL_K2_K01,
POL_K2_K04

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Hard Power, the Cold war paradigm and the post-Cold War paradigm change

W1

2.

Soft power, Smart power, Hard power: a theoretical grasp

W1, U1

3.

Attraction rather than coercion: Types of inﬂuence in world politics

W1, U1, K1, K2

4.

Public diplomacy and soft power

U1

5.

Digital diplomacy

K1

6.

Old and new diplomacy

K1

7.

Soft power and global environment

U1, K2

8.

Law, ideas, culture as an instrument of power

U1, K2

9.

Soft power of diﬀerent countries and territories

U1, K2

10.

The soft power ranking of countries

U1, K2

Sylabusy

110 / 241

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Regular class attendance (possible max. 2 absences), active participation
in class discussion, preparation and presentation of the group project.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Sylabusy
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NATO comprehensive operations planning workshop
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.2A0.605a6c9138d0f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przedstawienie oraz przedyskutowanie zaangażowania sił zbrojnych w reagowanie kryzysowe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna i rozumie genezę i naturę wspó łczesnej strategii
kompleksowego podejścia (comprehensive approach)
NATO

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04

projekt, aktywność na
zajęciach
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W2

zna i rozumie podejście planistyczne NATO do operacji
militarnych prowadzonych w złożonym środowisku

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04

projekt, aktywność na
zajęciach

W3

zna i rozumie genezę i naturę doktryny wspó łpracy
cywilno-wojskowej (civil-military cooperation) NATO

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04

projekt, aktywność na
zajęciach

projekt, aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ wykorzystać podstawowe narzędzia procesu
planowania kryzysowego NATO

POL_K2_U01,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

U2

potraﬁ analizować scenariusze oraz efekty kampanii
militarnych posługując się podstawowymi narzędziami
planowania kryzysowego NATO

POL_K2_U01,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

projekt, aktywność na
zajęciach

U3

potraﬁ zidentyﬁkować implikacje podejścia
kompleksowego we wspó łcześnie stosowanych
strategiach reagowania kryzysowego

POL_K2_U01,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

projekt, aktywność na
zajęciach

POL_K2_K01

projekt, aktywność na
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotó w do poszukiwania informacji i krytycznego
podejścia do znalezionych źró deł

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie raportu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot obejmuje następujące treści: Eﬀects-Based Approach to Operations i
podejście kompleksowe do operacji wspierających pokó j, Dyrektywa Planowania
Kompleksowych Operacji NATO, schematy PMESII i ASCOPE, wspó łpraca cywilnowojskowa NATO, wykorzystanie sił zbrojnych w w wewnętrznym wymiarze
bezpieczeń stwa.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, aktywność na zajęciach Aktywność na zajęciach i przygotowanie projektu grupowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Język angielski na poziomie B1 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR))

Sylabusy

114 / 241

American Government and Politics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.2A0.5cd42cb6cdfb9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z systemem politycznym Stanów Zjednoczonych - poczynając
od rozwiązań ustrojowych, poprzez praktykę polityczną funkcjonowania instytucji i aktorów politycznych
na poziomie federalnym (Kongres, prezydentura, Sąd Najwyższy, administracja, partie polityczne, grupy nacisku),
jak i stanowym (legislatury, egzekutywy, sądy stanowe, partie stanowe, samorządy, wyborcy), po najważniejsze
nurty w badaniach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna ustrój i kompetencje najważniejszych
instytucji politycznych na szczeblu federalnym
i stanowym

POL_K2_W02

zaliczenie ustne

W2

student zna podstawowe zasady amerykańskiego
prawa konstytucyjnego i rozumie ich wpływ
na politykę

POL_K2_W03

zaliczenie ustne

W3

student zna uwarunkowania instytucjonalne działania
partii i grup nacisku

POL_K2_W02

zaliczenie ustne

W4

student zna mechanizmy kształtujące procesy
decyzyjne (formalne i nieformalne) w polityce
amerykańskiej

POL_K2_W04

zaliczenie ustne

U1

student potraﬁ wyszukiwać informacje dotyczące
polityki amerykańskiej (projekty ustaw, akty
wykonawcze prezydenta, decyzje sądowe) i je
interpretować w podstawowym zakresie

POL_K2_U03

zaliczenie ustne

U2

student potraﬁ interpretować procesy zachodzące
w polityce amerykańskiej oraz dostrzegać związek
między nimi a środowiskiem instytucjonalnym

POL_K2_U03

zaliczenie ustne

POL_K2_K04

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów do samodzielnej krytycznej oceny
trendów zachodzących w polityce USA

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza aktów normatywnych

15

analiza orzecznictwa

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

The Constitution and basic framework of government

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Congress – the institutional perspective: organization and procedure

W1, W2, W4, U1, U2, K1

3.

Congress – the empirical perspective

W4, U1, U2, K1

4.

The Presidency – powers and role

W1, W2, U1, U2, K1

5.

The Presidency – political practice

W4, U1, U2, K1

6.

Judiciary and its political impact

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Administrative state – the headless fourth branch?

W1, W3, W4, U1, U2, K1

8.

Checks and balances – theory and practice

W1, W2, W4, U2, K1

9.

American Federalism

W1, W2, U2, K1

10.

State and local governments

W1, W2, W4, U1, U2, K1

11.

Elections and electoral politics

W1, W3, W4, U1, U2, K1

12.

Parties and interest groups

W3, W4, U1, U2, K1

13.

American foreign policy – institutional framework

W1, W4, U2, K1

14.

National security law and institutions

W1, W4, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
oral examination

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2

Sylabusy
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Correlation between media system and national security
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.2A0.5cd5598cc9dbe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z szeroko rozumianymi powiązaniami pomiędzy systemem medialnym a pojęciem
bezpieczeństwa narodowego.

C2

Uświadomienie słuchaczom subtelności powiązań i wzajemnego przenikania się obszarów związanych z wolnością
słowa a obszarami ograniczanymi dla potrzeb bezpieczeństwa narodowego

C3

Zapoznanie studentów z przemianami w polskim systemie prawnym w obszarze funkcjonowania mediów
w kontekście bezpieczeństwa narodowego oraz stabilności politycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Rozszerza wiedzę z zakresu bezpieczeństwa
narodowego poprzez analizę teksów anglojęzycznych
z tego obszaru.

POL_K2_W01,
POL_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2

Posiada podstawowe informacje na temat
transformacji polskiego systemu medialnego
w kontekście wykorzystywania go do umacniania
pozycji władzy i stabilizacji bezpieczeństwa
narodowego w myśl władzy w okresie PRL

POL_K2_W03,
POL_K2_W04,
POL_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W3

Rozszerza wiedzę na temat sposobów wykorzystania
mediów do poprawiania bezpieczeństwa narodowego,
w tym widzi różnicę między realną gwarancją wolności
a manipulowaniem tym pojęciem w krajach
niedemokratycznych

POL_K2_W04,
POL_K2_W05,
POL_K2_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ posługiwać się podstawową
terminologią z zakresu bezpieczeństwa narodowego
w języku angielskim

POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2

Student potraﬁ współpracować z grupą podczas
wykonywania prac zespołowych w trakcie zajęć

POL_K2_U02,
POL_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

Student potraﬁ dokonać wstępnej analizy systemów
prawnych w obszarze wolności mediów w wybranych
krajach.

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03

zaliczenie na ocenę

K1

Student jest gotów do rozwijania swojej znajomości
języka oraz wykorzystania swojej wiedzę
i umiejętności do wykonania samodzielnego projektu
dotyczącego wybranego zagadnienia związanego
z bezpieczeństwem narodowym

POL_K2_K01,
POL_K2_K03

projekt, prezentacja

K2

Student jest gotów do rozszerzania swojej wiedzy oraz
rozwijania umiejętności językowych, by móc w pełni
korzystać z literatury anglojęzycznej

POL_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
projekt

K3

Student jest gotów do koordynowania pracy w grupie,
której powierzono wykonanie analizy na określony
temat lub stworzenie projektu zespołowego.

POL_K2_K03,
POL_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas zajęć studenci będą ćwiczyć i rozwijać swoje umiejętności czytania,
mówienia oraz rozumienia ze słuchu wypowiedzi w języku angielskim z zakresu
tematyki bezpieczeństwa narodowego. Czytane będą artykuły prasowe oraz
naukowe z tego obszaru. Studenci będą również słuchać wybranych fragmentów
nagrań radiowych oraz telewizyjnych. Każdej ze wspomnianych form kontaktu z
oryginalnymi wypowiedziami w języku angielskim towarzyszyć będą ćwiczenia
leksykalno -gramatyczne mające na celu utrwalenie poznanego słownictwa,
zwrotów oraz struktur.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład konwersatoryjny, konwersatorium językowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów,
metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczne uczestnictwo w
zajęciach, dopuszczalne są nie więcej niż 2 nieobecności. Każdy
student zobowiązany jest również do opracowania wybranego
artykułu anglojęzycznego i przygotowania jednej prezentacji na
wybrany przez siebie i skonsultowany z prowadzącą, temat. Wśród
ocen cząstkowych, wpływających na ostateczną ocenę zaliczeniową,
bardzo cenione są oceny z aktywności i pracy w grupach. Uzyskanie
pozytywnej oceny z prezentacji oraz aktywności i pracy zespołowej,
przy odpowiedniej frekwencji, stanowi podstawę do uzyskania
zaliczenia. Brak aktywnej pracy na zajęciach może zostać zastąpiony
pisemnym zaliczeniem końcowym. Forma zaliczenia- ustna.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Sylabusy
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NATO and Transatlantic Security in 21 century
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.2A0.605554d87d317.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

wprowadzenie studentów do analizy współczesnego środowiska transatlantyckiego, koncentrując się na
strategicznych relacjach w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

C2

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

C3

Analiza podstawowych interesów i wartości członków NATO oraz wniosków płynących z ewolucji transatlantyckich
stosunków w XXI wieku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe terminy z zakresu bezpieczeństwa
euroatlantyckiego, w tym NATO

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04

raport

W2

specyﬁkę relacji w ramach struktur NATO
w historycznym i współczesnym jej wymiarze

POL_K2_W01,
POL_K2_W03,
POL_K2_W05

projekt

W3

rolę NATO w systemie bezpieczeństwa
transatlantyckiego

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W05

projekt, raport

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

projekt, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować główne zagrożenia dla bezpieczeństwa
transatlantyckiego, NATO i jej członków

U2

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
przygotować ustną i pisemną wypowiedź na tematy
POL_K2_U05,
dotyczące współczesnych aspektów funkcjonowania
NATO i wyzwań dla bezpieczeństwa transatlantyckiego POL_K2_U06,
POL_K2_U07

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przygotowania prezentacji eksperckiej (indywidualnej
lub grupowej) na wybrany temat z zakresu
problematyki NATO i bezpieczeństwa
transatlantyckiego

POL_K2_K02,
POL_K2_K03

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

konsultacje

10

przygotowanie ekspertyzy

20

przygotowanie projektu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

122 / 241

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Bezpieczeństwo transatlantyckie - podstawowe pojęcia

W1, U1

2.

Wprowadzenie do roli NATO w systemie bezpieczeństwa transatlntyckiego

W1, W3, U1

3.

Ewolucja NATO - ujęcie historyczne (zajęcia 3-4)

W1, W2, U1

4.

Zagrożenia dla NATO - aspekty militarne

W2, W3, U1, U2

5.

Zagrożenia dla NATO - aspekty niemilitarne

W1, W2, W3, U1, U2

6.

Analiza raportów eksperckich - wstęp do przygotowania prac studenckich

W2, W3, U1, U2, K1

7.

symulacja obrad Rady Północnoatlantyckiej (3 spotkania po 2h)

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
projekt, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Notatka informacyjna na zadany temat (50%); Aktywne (ustne i pisemne)
uczestnictwo w symulacji na zajęciach (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca czynny udział w zajęciach

Sylabusy
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International Relations In the Asia-Paciﬁc
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.2A0.5cd559f607090.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This course aims at providing students with basic knowledge of the international relations of Asia and the Paciﬁc,
including theoretical background, determinants of the problem: introduction to geography, demography, sociocultural, economic and strategic situation of the region. The role of the PRC, Japan, Korean Peninsula, Southeast
Asia and the United States, as well as regional organizations will be discussed (content of the course is divided
into lectures and readings for students).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

basic issues of international relations in the AsiaPaciﬁc region, as well as their theoretical background

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2

the regional system, its evolution and main actors in
the region

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

political, social and economic processes determining
international relations in the region

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

IR participants and current events in the Asia-Paciﬁc
Regio

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

U1

do a basic research, critically analyze and synthesize
information, prepare basic presentation resulting from
group research

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U2

present knowledge based opinions, exchange them,
defend his thesis during discussions

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

POL_K2_K01,
POL_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

develop his knowledge and skills in the related area

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

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Course introduction
2-3. Theoretical background
D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 3: A. Acharya, Thinking Theoretically about
Asian IR
M. Grabowski, T. Pugacewicz (eds.), Application of International Relations Theories in Asia and Africa, Peter Lang Verlag, Berlin 2019: CHAPTER 3: M. Grabowski, T.
Pugacewicz, Ways of Application of Western IR Theories in Asia and Africa.
M. Grabowski, T. Pugacewicz (eds.), Application of International Relations Theories in Asia and Africa, Peter Lang Verlag, Berlin 2019: CHAPTER 4: M. Grabowski,
International Relations Theory Development in Asia
4. Overview of the history of the region
D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 2 S. Kim, The Evolving Asian System: Three
Transformations
M. Beeson, Regionalism and Globalization in East Asia: Politics, Security, and Economic Development, Palgrave 2014, CHAPTER 2: Northeast Asia and the Weight of
History
5. Political systems in the Asia-Paciﬁc
X. Huang, J. Young, Politics in Paciﬁc Asia: An Introduction, Palgrave 2017: CHAPTER 3: Types of States in Paciﬁc Asia.
W. Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Paciﬁc: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009: CHAPTER 7: W. Case, Democracy and Security
in East Asia.
6. Geography and geopolitics of the region
D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 1: D. Shambaugh, International Relations in
Asia: A Multidimensional Analysis.
S. Pekkanen, J. Ravenhill, R. Foot (eds.), The Oxford Handbook of the International Relations of Asia, Oxford University Press, New York 2014: CHAPTER 37: J. Lind,
Geography and the Security Dilemma in Asia.
7. Economic situation in the Asia-Paciﬁc
W. Ming, The Political Economy of East Asia: Striving for Wealth and Power, CQ Press, Washington 2008. CHAPTER 2: The East Asian National Systems of Political
Economy
M. Grabowski, P. Laidler (eds.), Global Development Policy in the 21st Century: New Challenges, Peter Lang Verlag, Berlin 2018, CHAPTER: M. Grabowski, S. Wycislak: The
Impact of the Asian Economic Crises 1997–1998 and 2008–2009 on Regional Security and Development, on-line:
https://www.academia.edu/40398737/The_Impact_of_the_Asian_Economic_Crises_1997_1998_and_2008_2009_on_Regional_Security_and_Development_co-authored_with
_S%C5%82awomir_Wyci%C5%9Blak_
8. Regional economic integration
M. Beeson, Regionalism and Globalization in East Asia: Politics, Security, and Economic Development, Palgrave 2014, CHAPTER 9: East Asia and the Global Economy
Ch. Dent, East Asian Regionalism, Routledge, New York 2017, 2nd edition, CHAPTER 4: East Asia and Asia-Paciﬁc Trans-Regionalism
9. Demography of the Asia-Paciﬁc
Bertrand J., Laliberte A. (eds.), Multination States in Asia: Accommodation or Resistance, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

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

1.
10-11. Socio-cultural and religious characteristic of the region
S. Pekkanen, J. Ravenhill, R. Foot (eds.), The Oxford Handbook of the International Relations of Asia, Oxford University Press, New York 2014: 33: Kim. D. Reimann.
Environment, Human Security, and Cooperation in Asia
12. Outline of the strategic situation
D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 15: R. Cossa, Security Dynamics in East Asia:
Geopolitics vs. Regional Institutions.
S. Pekkanen, J. Ravenhill, R. Foot (eds.), The Oxford Handbook of the International Relations of Asia, Oxford University Press, New York 2014: CHAPTER 27: M. Taylor
Fravel: Territorial and Maritime Boundary Disputes in Asia
13. The People’s Republic of China – a rising power of the region
D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 6: Ph. Saunders, China’s Role in Asia:
Attractive or Assertive?
S. Pekkanen, J. Ravenhill, R. Foot (eds.), The Oxford Handbook of the International Relations of Asia, Oxford University Press, New York 2014: CHAPTER 20: The Domestic
Context of Chinese Foreign Security Policies;
14. Role of Japan in regional policy since 1945
Shambaugh D., Yahuda M. (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 8: M. Green, Japan’s Role in Asia: A Rising
Regional Power
Pekkanen S., Ravenhill J., Foot R. (eds.), The Oxford Handbook of the International Relations of Asia, Oxford University Press, New York 2014: CHAPTER 8: Japan’s Foreign
Economic Policies; CHAPTER 19: Japan’s Foreign Security Relations and Policies.
15. Korean Peninsula – rising threat and chances for uniﬁcation.
D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 12: S. Snyder, The Korean Peninsula and
Northeast Asian Stability
S. Pekkanen, J. Ravenhill, R. Foot (eds.), The Oxford Handbook of the International Relations of Asia, Oxford University Press, New York 2014: CHAPTER 22: Strong,
Prosperous, or Great? North Korean Foreign and Security Policies; CHAPTER 23: South Korea’s Foreign Relations and Security Policies.
16. United States as crucial factor of regional interactions
D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 4: The United States in Asia: Durable
Leadership.
R. Sutter, The United States and Asia: Regional Dynamics and Twenty-First-Century Relations, Rowman and Littleﬁeld, Lanham 2019: CHAPTER 4: Asia, Obama’s
Rebalance, and the Ascendance of Donald Trump.
17. Secondary powers of the region – India, European Union, Australia and Russia
D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littleﬁeld Publishers, Lanham 2014: CHAPTER 7: India’s Role in Asia: A Rising Regional
Power, CHAPTER 5: Europe’s Role I Asia: Durable Leadership; CHAPTER 10: Australia’s Choices in the Asian Century
18. Regional organizations (APEC, ASEAN, APT, EAS, ARF, ASEM, SAARC, SCO).
M. Beeson, Institutions of the Asia-Paciﬁc: ASEAN, APEC and Beyond, Routledge, London-New York 2009 CHAPTER 11: The Evolution of East Asian Regionalism
Ch. Dent, East Asian Regionalism, Routledge, New York 2017, 2nd edition: CHAPTER 3: Regionalism in Southeast Asia and Northeast Asia.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
przypadków, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Active participation in classes and written exam (lectures' and readings'
based). Students who cannot participate in classes will be asked to
zaliczenie na ocenę prepare an extra essay (ca. 20 000 - 25 000 characters, topic must be
agreed with the lecturer in advance, Chicago Manual Style of citation
applies).

Wymagania wstępne i dodatkowe
class participation obligatory/obecność obowiązkowa, English level - at least B1

Sylabusy
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Les déﬁs de la diplomatie contemporaine
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.2A0.605a6ee33bc34.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Francuski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cette conférence a pour but a la fois de présenter les problemes et enjeux geopolitiques mais egalement
comprendre la diplomatie comme un vecteur essentiel de l’action politique. L’analyse consernera la politique
étrangère des grandes puissances aux niveaux mondial et régional ainsi que leurs strategies dans des contextes
multilatéraux et bilatéraux. L’auditoire découvrira les conditions de la géopolitique internationale et les intérêts
des principaux acteurs. L’objectif de ce module est de doter les étudiants d’une compréhension moderne des
intérêts et responsabilités des puissances dans l’ordre et la sécurité internationale. Grâce à une approche
analytique et une approche systémique les participants devront aqueirir les compétences nécessaires pour
etablir un prognostic sur l’activités des puissances sur la scène internationale et d’évaluer leur l’impact sur
l'équilibre général des forces au XXIe siècle.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

L’étudiant a une bonne connaissance du
fonctionnement et de l’evolution des relations
internationales, et de mots clé (la terminologie) qui
sont essentiel pour deﬁnir et comprendre la discipline
L’étudiant maitrise et sait identiﬁer le processus
d’interdépendance dans les relations internationales
contemporaines entre les superpuissances et son
implications pour la géopolitique et la sécurité
internationale mondiale

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W03

esej, prezentacja

W2

Il connaît le rôle de la diplomatie dans les relations
internationales contemporaines L’étudiant comprend
et est capable d’expliquer les mechanismes de la
géopolitique

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04

esej, prezentacja

U1

L’étudiant est capable d’analyser et d’évaluer l’impact
des grandes puissances sur la sécurité internationale Il
peut identiﬁer l’origine des menaces sur la sécurité
internationale et interpréter les relations de cause à
eﬀet des décisions des décideurs

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

esej, prezentacja

U2

Il peut interpréter de manière indépendante les
événements de la diplomatie moderne et l’inﬂuence
des principaux acteurs sur l’evolution de l’ordre
international

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

esej, prezentacja

K1

L’étutiant est prêt à s’engager dans une activité
professionnelle de la fonction publique ou dans une
organisation (gouvernementale et non
gouvernementale) structurante de la politique et de la
sécurité internationales Il est capable d’apprecier par
lui-même l’évolution de la situation politique
internationale

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K03,
POL_K2_K04

esej, prezentacja

K2

Il est prêt à jouer un rôle dans la societé en diﬀusant
sa compréhension et son analyse des mécanismes de
la realité du monde diplomatique

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K03,
POL_K2_K04

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

60

przygotowanie do zajęć

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Le concept, les objectifs, le « leadership » et la nature changeante de la
diplomatie moderne

W1, W2, U1, K2

1.
La crise du multilatéralisme?: Les organisations internationales en tant que
fondement de la diplomatie mondiale

2.

Les États-Unis: hégémonie et rivalité sur la scène internationale, Quo Vadis
América ?

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Stratégies transatlantiques: les États-Unis, l’Europe et l’avenir de l’Occident
Le rôle et l’importance de l’Indo-Paciﬁque dans la rivalité des superpuissances
La Chine: un nouveau leadership dans la gestion mondiale
3.

W1, W2, U1, U2, K1, K2
L’Inde: puissance „émergente”
La perspective japonaise: trouver l'équilibre des forces entre soft et hard power
L’Union européenne: un acteur mondial ou solitude stratégique

4.

Le rôle de la France et de la Grande-Bretagne dans la construction de l’ordre
international

W1, W2, U1, U2, K1, K2

L’importance grandissante et l’ambition croissantes de la Russie dans la politique
internationale
5.

W1, W2, U1, U2, K1, K2
La dynamique des relations entre États-Unis – UE – Chine – Russie et l’impact sur
la securité internationale
La région du golfe Persique: une région stratégique pour le monde? L’engagement
americain et chinois et son impact sur la situation internationale

6.

Le rôle de l’Afrique dans le paysage géopolitique international

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Le réchauﬀement climatique dans l’Arctique : enjeux d’une nouvelle rivalité
géopolitique

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody elearningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Préparation d'une présentation multimédia (ou d’un essai) sur la politique
étrangère en se basant sur un pays choisi (lors de la session d’examen).
L'étudiant prend part à une discussion pendant les cours.
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Desafíos globales para las próximas décadas
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.2A0.605a6f82b34ca.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Hiszpański

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest doskonalenie słownictwa kierunkowego w języku hiszpańskim związanego aktualnymi
i przyszłymi wyzwaniami współczesnego świata

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna aktualne wyzwania współczesnego świata

POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę
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W2

Student rozumie uwarunkowania i skutki
najważniejszych wyzwań współczesnego świata

POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

U1

Student identyﬁkuje główne wyzwania współczesnego
świata, wskazuje przyszłe wyzwania i uzasadnia swój
wybór, a także ocenia stosowane sposoby
przeciwdziałania negatywnym skutkom tych wyzwań

POL_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Student selekcjonuje informacje i przygotowuje
wypowiedzi na temat aktualnych i przyszłych wyzwań
współczesnego świata w języku obcym

POL_K2_U06

zaliczenie na ocenę

POL_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do dalszego uzupełniania wiedzy
oraz doskonalenia umiejętności analizowania
współczesnych i przyszłych wyzwań współczesnego
świata

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

przygotowanie do zajęć

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Najważniejsze wyzwania współczesnego świata u progu XXI wieku; Państwa
dysfunkcyjne; Kwestia dostępu do zasobów; Wyzwania związane ze środowiskiem
naturalnym; Wyzwania demograﬁczne i epidemiologiczne; Podział świata na
bogatą Północ i biedne Południe; Nowoczesne technologie - szanse i wyzwania;
Terroryzm międzynarodowy; Transnarodowa przestępczość zorganizowana;
Współpraca międzynarodowa w zakresie przeciwdziałania problemom globalnym;
Prognozowane wyzwania współczesnego świata w najbliższych dekadach

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, analiza przypadków, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

obecność na zajęciach, udział w dyskusji, przygotowanie dłuższej
zaliczenie na ocenę wypowiedzi (opcjonalnie z prezentacją) odnośnie problematyki zajęć
(temat uzgodniony z prowadzącą)

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B1

Sylabusy
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Polski system medialny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polityka i media

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLPIMS.240.604e8ef41a909.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest ukazanie roli mediów w Polsce w perspektywie historycznej oraz wpływie jakie mają
na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego współcześnie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie wiodącą rolę mediów
we współczesnym świecie ich oddziaływanie
na wybory społeczne i polityczne. Student zna
podstawowe pojęcia dotyczące systemu medialnego
w Polsce, jego prawnego umocowania w perspektywie
historycznej i współczesnej.

POL_K2_W07

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

POL_K2_U05

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

POL_K2_K04

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ ukazać rolę pluralistycznych mediów
w Polsce. Ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do aktywnego uczestniczenia
w życiu społeczno-politycznym, monitorowania
i stosowania procedur ewaluacyjnych w sferze
publicznej ze szczególnym uwzględnieniem sfery
polskiego systemu medialnego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie eseju

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Podczas wykładu zostaną omówione procesy transformacji systemów medialnych
w Polsce, z uwzględnieniem ich prawnych, politycznych i ekonomicznych
konsekwencji. Analizie specyﬁki i struktury rynku medialnego, towarzyszyć będzie
omówienie ustawodawstwa medialnego, dotyczących tworzenia polityki
medialnej.
Tematyka wykładu obejmuje analizę statusu prawnego, linii programowej oraz roli
prasy radia i telewizji w systemie politycznym i medialnym PRL, a także
przedstawia główne etapy transformacji mediów w Polsce po roku 1989, z
uwzględnieniem jej prawnych, politycznych i ekonomicznych konsekwencji.
Celem wykładu jest przedstawienie głównych kierunków polityki państwa w
dziedzinie mediów elektronicznych, w kontekście europejskiej polityki
audiowizualnej, z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań legislacyjnych
dotyczących nowelizacji ustaw medialnych w Polsce w latach 2015-2016 oraz
działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako organu konstytucyjnego.
Tematy zajęć, cykl 2019/2020 (część tematów realizowanych będzie na więcej niż
jednych zajęciach):
1. Trzy modele systemów medialnych wg. Hallina i Manciniego
1.

W1, U1, K1

2. Modele mediów publicznych w Polsce.
3. Ograny regulacyjne dla rynków mediów elektronicznych.
4. Rynki prasy codziennej.
5. Rynek telewizyjny w Polsce.
6. Rynek prasy społeczno-politycznej.
7. Zarys systemu medialnego PRL.
8. Zarys transformacji systemu medialnego PRL.
9. Rynek prasy we współczesnej Polsce.
10. Rynek telewizji we współczesnej Polsce.
11. Rynek radiowy we współczesnej Polsce.
12. "Nowe media masowe" - koncerny multimedialne, nadawcy OTT, stramingowi i
nowe zjawiska w komunikacji masowej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach oraz esej lub prezentacja (30
minut) lub zaliczenie ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych.

Sylabusy

137 / 241

Podstawy prawa prywatnego dla politologów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Analiza polityki

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLAPOS.240.5cd559c22cf4c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami obrotu prywatnoprawnego w Polsce.
Nacisk położony jest na bezpieczeństwo transakcji jakich dokonuje osoba prywatna w typowych sytuacjach
gospodarczych, takich jak kupno mieszkania cz zaciągnięcie kredytu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa prywatnego

POL_K2_W03

zaliczenie pisemne
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W2

Rozumie znaczenie norm prywatnoprawnych dla
funkcjonowania społeczeństwa oraz relację pomiędzy
zakresem ochrony prawnej jednostki przez państwo
a jej wolnością

POL_K2_W03

zaliczenie pisemne

W3

Zna podstawowe zasady dochodzenia roszczeń
w procesie cywilnym

POL_K2_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ wskazać podstawowe działy prawa cywilnego
i wyjaśnić zakres i sposób regulacji stosunków
prawnych w tych działach

POL_K2_U03

zaliczenie pisemne

U2

Potraﬁ stosować podstawowe instytucje prawa
cywilnego

POL_K2_U03,
POL_K2_U04

zaliczenie pisemne

U3

Potraﬁ samodzielnie zidentyﬁkować kluczowe
przesłanki dochodzenia podstawowych roszczeń
cywilnoprawnych

POL_K2_U03,
POL_K2_U04

zaliczenie pisemne

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K03,
POL_K2_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dokonywania wstępnej oceny prawnej danej sytuacji
w świetle norm prawa prywatnego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza orzecznictwa

15

analiza aktów normatywnych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Prawo prywatne a inne gałęzie prawa. Rola przepisów cywilnoprawnych i ich
funkcja gwarancyjna; Stosunek cywilnoprawny i jego ochrona. Podstawy
organizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce; Wymiar sprawiedliwości w
sprawach cywilnych i podstawy postępowania cywilnego; Systematyka kodeksu
cywilnego. Mechanizm działania prawa cywilnego. Pojęcie umowy i ochrona
stosunków umownych; Pojęcie własności i jej ochrona. Własność a inne prawa
rzeczowe; Obowiązki właściciela. Prawo sąsiedzkie. Najczęstsze naruszenia prawa
własności; Podstawy obrotu nieruchomościami w Polsce. Księgi wieczyste; Dobra
osobiste i ich ochrona; Stosunek zobowiązaniowy. Pojęcie odpowiedzialności.
Źródła odpowiedzialności cywilnej; Odpowiedzialność za niewykonanie
zobowiązania (umowy), z tytułu czynu niedozwolonego i bezpodstawnego
wzbogacenia; Modyﬁkacje odpowiedzialności zobowiązaniowej – rękojmia;
Modyﬁkacje odpowiedzialności zobowiązaniowej - produkt niebezpieczny;
Modyﬁkacje odpowiedzialności zobowiązaniowej - sprzedaż konsumencka; Umowa
jako źródło zobowiązania. Rodzaje umów. Sposoby i formy zawierania umów;
Podsumowanie: Ocena poziomu ochrony praw majątkowych jednostki w Polsce.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Socjologia polityki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.240.5cd559b99c328.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs jest wprowadzeniem do socjologii polityki zajmującej się przede wszystkim zachowaniami politycznymi.
Tematyka wykładów i ćwiczeń skupia się wokół uwarunkowań społeczno-kulturowych kształtujących jednostki,
i w ten sposób wpływających na działania polityczne podejmowane później przez nie w życiu społecznym.
Jednostki w ramach kursu ujmowane są jako „społeczne twory”, formowane przez systemy: społeczno-kulturowy
i instytucjonalny, ale zarazem zmieniające owe systemy, przez swoje działania społeczne. Kurs jest propozycją
spojrzenia na zachowania polityczne poprzez kulturową perspektywę. Ze względu na wybraną płaszczyznę,
omawianie wymiaru instytucjonalnego, czyli kształtu, roli i wpływu instytucji politycznych, tj.: społeczeństwa
obywatelskiego, państwa, partii politycznych, ruchów społecznych, elit politycznych, opozycji, itd., na zachowania
polityczne zostało ograniczone i znajduje się literaturze obowiązującej do egzaminu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna podstawowe formy wyznaczenia przedmiotu
badań socjologii polityki

POL_K2_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Posiada wiedzę na temat politologii empirycznej
i podstawowych jej kategorii badawczych
i teoretycznych

POL_K2_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Zna podstawowe związki pomiędzy politologią
a socjologią polityki

POL_K2_W01,
POL_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Zna różnice między podstawowymi kategoriami
temporalnymi, czasami: ilościowym, jakościowym,
cyklicznym, linearnym, wahadłowym, spiralnym,
społecznym, politycznym oraz różnice między
podstawowymi kategoriami temporalnymi, czasami:
ilościowym, jakościowym, cyklicznym, linearnym,
wahadłowym, spiralnym, społecznym, politycznym.
Zna inne problemy związane z przekształceniami
polityki w ponowoczesności, potraﬁ je analizować.

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

U1

Potraﬁ analizować niektóre procesy i zjawiska
w ponowoczesnym świecie, wpływające
na zachowania polityczne oraz zmierzające
do przekształceń organizacji instytucji społecznopolitycznych

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Potraﬁ analizowac współczesne kryzysy społeczne
i polityczne

POL_K2_U01,
POL_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Potraﬁ opisywac przekształcenia współczesnej polityki

POL_K2_U01,
POL_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie

POL_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Posługuje się przedmiotowym językiem socjologii
polityki w podstawowym zakresie, w prostych
analizach zjawisk społecznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
145

ECTS
5.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Tematyka wykładów:
I. Przedmiot badań dyscypliny. Rzeczywistość społeczno-polityczna jako przedmiot
badań socjologii polityki. Jednostka a przedmiot badań socjologii polityki,
Socjologia polityki a politologia. Zachowania polityczne. Zarys historii socjologii
polityki.
II. Socjalizacja polityczna. Społeczne podstawy życia politycznego. Zmiana, jako
element ciągłej socjalizacji politycznej. Podstawowe instytucje socjalizacji
politycznej. Dynamika socjalizacji, wpływ wydarzeń historycznych, wielkich
jednostek, instytucji politycznych.
III-IV. Kultura polityczna a zachowania polityczne. Kultura polityczna i jej typy.
Kultura polityczna społeczeństw demokratycznych. Przekształcenia kultury
politycznej w ponowoczesności.
V-VI. Kultura zaufania i nieufności a zachowania polityczne. Podstawowe źródła
kultury zaufania. Funkcje i dysfunkcje kultury zaufania. Zaufanie a zaangażowanie
polityczne. Nieufność między grupami społecznymi. Paranoja zbiorowa.
VII. Kultura skandalu politycznego a zachowania polityczne. Społeczeństwo
skandalu politycznego. Funkcje i dysfunkcje skandalu politycznego.
VIII-IX. Opinia publiczna a zachowania polityczne. Nowe media. Komunikacja
polityczna. Związki między opinią publiczną a polityką. Znaczenie opinii
publicznej.
X. Dyskurs publiczny, polityczny a zachowania polityczne. Dyskurs publiczny.
Dyskurs polityczny. Dominujące mechanizmy dyskursu publicznego. Wpływ
dyskursu na zachowania polityczne.
XI-XII. Pamięć społeczna a zachowania polityczne. Pamięć społeczna a pamięć
zbiorowa. Społeczne ramy pamięci. Polityka historyczna. Wielość pamięci
społecznych. Polityka pamięci a władza.
XIII. Czas społeczny a zachowania polityczne. Czas ilościowy a czas jakościowy.
Czas w nowoczesności a polityka. Czas - zmiana społeczna – ciągłość – zerwanie
ciągłości. Polityczne funkcje czasu społecznego. Szybkość zmiany a przywództwo
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
polityczne.
U3, K1
XIV. Czas społeczny w ponowoczesności. Zmiana czasu w ponowoczesności. Czas
linearny a czas cykliczny. Wymiary temporalne w ponowoczesności.
Epizodyczność i fragmentaryzacja życia i czasu społecznego a polityka.
XV. Trauma społeczna i kulturowa. Konsekwencje gwałtownych zmian
społecznych. Symptomy i poziomy traumy kulturowej. Trauma a zachowania
polityczne. Lęk i niepewność, jako konsekwencje szybkich zmian społecznych i
kulturowych.
XVI-XVII. Podziały społeczne w Polsce. Teoria upolitycznienia podziałów
społecznych.
Tematyka cwiczeń:
Ćwiczenia do przedmiotu „Socjologia polityki” mają na celu przybliżyć wybrane
zagadnienia badań nad zachowaniami politycznymi. W związku z licznymi podczas
studiów przedmiotami, podczas których poruszane są klasyczne problemy
„Socjologii polityki”, kwestie analizowane podczas kursu dotyczą głównie
kulturowych aspektów uwarunkowań zjawisk politycznych przy jednoczesnym
ograniczeniu rozważań nad ich instytucjonalnymi efektami. W konsekwencji,
podczas ćwiczeń poruszone zostaną takie problemy, jak zmienność form władzy
we współczesnym świecie, problemy zmian w zakresie funkcjonowania elit
politycznych, patologie polityki, wpływ opinii publicznej na zachowania polityczne,
nowe podmioty polityki, przemiany wartości kulturowych polskiego
społeczeństwa, polityka pamięci społecznej, zaufanie, konﬂikty społeczne,
marginalizacja i wykluczenie społeczne. Całość zamyka pytanie o przyszłość
polityki wyrażone w pojęciu postpolityki. Problematyka kursu skupia się na
kulturowym wymiarze zjawisk politycznych integrując zagadnienia z poziomu
reﬂeksji socjologicznej i psychologicznej. Poruszane podczas ćwiczeń zagadnienia
mają na celu pokazanie problemów z zakresu socjologii polityki głównie w polskim
kontekście. Obok literatury przedmiotowej analizowane będą szeroko wyniki
badań empirycznych poświęconych polskiemu społeczeństwu.

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na
podstawie: a) kolokwium zaliczeniowego, trwającego 1 godz.,
odbywającego się na ostatnich zajęciach, obejmującego treści wszystkich
ćwiczeń; b) aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania
udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska, punktowanej
każdorazowo.

egzamin pisemny

Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych modułu, na które składają
się: - treści przekazywane podczas wykładów, - wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.
Egzamin składa się z pytań otwartych różnych, co do punktacji. Czas
trwania egzaminu: 1 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z
harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Granice wolności słowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polityka i media

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLPIMS.240.604e8f57db38e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z problematyką wolności słowa i jej granic.

C2

Omówienie szczegółowych, prawnych granic wolności słowa w świetle prawa polskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Podstawy historyczne i aksjologiczne koncepcji
wolności słowa i jej ograniczeń.

POL_K2_W05,
POL_K2_W07

projekt, prezentacja,
zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Wpisać wolność słowa i jej ograniczeń w określony
kontekst prawny i społeczno-polityczny.

POL_K2_U05,
POL_K2_U06

projekt, prezentacja,
zaliczenie

U2

Krytycznie analizować zjawiska społeczno-polityczne
w obszarze wolności słowa.

POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U05

projekt, prezentacja,
zaliczenie

POL_K2_K02

projekt, prezentacja,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Czynnego włączenia się w debatę publiczną,
ze świadomością rządzących nią zasad prawnych
i etycznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wolność słowa w świetle Konstytucji RP i aktów prawa międzynarodowego
(Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Europejska Konwencja o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i
Politycznych, Karta Praw Podstawowych UE etc.).

W1, U1, U2, K1

2.

Antysemityzm i rasizm: historyczne i aksjologiczne podstawy zwalczania rasizmu i
antysemityzmu. Współczesne regulacje prawnokarne (w tym zakazujące
negowania ludobójstw).

W1, U1, U2, K1

3.

Totalitaryzm: historyczne i aksjologiczne podstawy zakazu propagowania ustrojów
totalitarnych. Współczesne regulacje konstytucyjne i prawnokarne.

W1, U1, U2, K1

4.

Wybrane prawnokarne granice wolności słowa: publiczne nawoływanie do
nienawiści, nieważenie (w tym znieważenie funkcjonariusza publicznego, Nardu
lub RP, a także pomnika), zniesławienie, ochrona dobrego imienia RP, obraza
uczuć religijnych.

W1, U1, U2, K1

5.

Wolność słowa i ochrona dóbr osobistych w świetle prawa cywilnego.

W1, U1, U2, K1

6.

Aktualne problemy granic wolności słowa.

U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przygotowanie prezentacji na uzgodniony temat oraz
projekt, prezentacja, zaliczenie realizacja projektu grupowego lub zaliczenie (rozwiązanie
kazusu - ustne lub pisemne).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak.

Sylabusy
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Demokracja, reprezentacja, uczestnictwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Analiza polityki

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLAPOS.240.604e8d59e205c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów w formie pogłębionej analizy z założeniami porządku demokracji przedstawicielskiej,
w tym przede wszystkim z zasadami reprezentacji i uczestnictwa obywatelskiego.

C2

Kształtowanie wśród słuchaczy umiejętności badawczych, krytycznego myślenia i korzystania z ustaleń
najnowszych badań empirycznych nauk politycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna współczesne teoretyczne ujęcia demokracji i ich
odniesienia do praktyki współczesnych państw

POL_K2_W01,
POL_K2_W03

zaliczenie pisemne,
projekt

W2

Zna i rozumie zasadę reprezentacji politycznej i jej
uwarunkowania oraz instytucjonalizację.

POL_K2_W02,
POL_K2_W03

zaliczenie pisemne,
projekt, wyniki badań

W3

Zna główne argumenty formułowane we współczesnej
teorii demokracji i demokratyzacji na temat roli
społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji
politycznej.

POL_K2_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ analizować argumenty teoretyczne i formułuje
własne wnioski i oceny w oparciu o nie.

POL_K2_U01,
POL_K2_U02

zaliczenie pisemne,
projekt

U2

Potraﬁ zaplanować i przeprowadzić proste badanie
z wykorzystaniem wybranych metod badawczych.

POL_K2_U05

wyniki badań

U3

Potraﬁ swobodnie dyskutować o problemach
współczesnej demokracji i społeczeństwa
obywatelskiego z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej
i wyników badań empirycznych.

POL_K2_U03,
POL_K2_U04

zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do bardziej świadomego uczestniczenia
w sferze publicznej i społeczeństwie obywatelskim.

POL_K2_K04

projekt, wyniki badań

K2

Jest gotów do analizy bieżącej polityki z punktu
widzenia niektórych założeń normatywnej teorii
demokracji, socjologii i psychologii polityki.

POL_K2_K01

zaliczenie pisemne,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Minimalistyczne koncepcje demokracji i ich krytyka: Schumpeter, Dawns, Dahl,
Mouﬀe.

W1, U1, K2

2.

Zasady rządu przedstawicielskiego: kogo reprezentują reprezentanci?

W1, W2, U1, K2

Sylabusy

150 / 241

3.

Hannah Pitkin: cztery koncepcje reprezentacji.

W2, U1

4.

Reprezentacja, legitymizacja i dominacja: aspekty teoretyczne i instytucjonalne.

W1, W2, U3, K2

5.

Jak proces wyborczy wpływa na reprezentację?

W2, U1, U3

6.

Koncepcje demokracji uczestniczącej i deliberatywnej.

W1, U1, K1

7.

Warsztat: praktyczne aspekty deliberacji jako metody decyzyjnej.

W1, U2, K2

8.

Społeczeństwo obywatelskie: czym jest i jak je badać?

W3, U3, K2

9.

Co warunkuje uczestnictwo obywatelskie, a co je wzmacnia? Kultura polityczna i
obywatelska, postawy wobec polityki, świadomość obywatelska.

W3, U3, K1

10.

Trzeci sektor: relacja społeczeństwo obywtelskie - państwo.

W2, W3, U3, K2

11.

Warsztat: kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i wybranych krajach.

W3, U2, K2

12.

Projekty studenckie: demokracja a populizm

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

13.

Projekty studenckie: wybrane aspekty uczestnictwa obywatelskiego
(społeczeństwa obywatleskiego).

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

14.

Projekty studenckie: wybrane aspekty reprezentacji politycznej.

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

15.

Podsumowanie: wnioski studentów z własnych badań.

W3, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt, wyniki
badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność obowiązkowa. Projekt: 30%, Aktywność
na zajęciach: 25% Zaliczenia pisemne w formie
eseju: 45%
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Język totalitaryzmu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polityka i media

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLPIMS.240.5cd559bcdec9e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami społecznymi, politycznymi i historycznymi powstania języka
totalitarnego, mechanizmami jego funkcjonowania i sposobami oddziaływania.

C2

Wyrobienie umiejętności samodzielnej analizy tekstów języka totalitarnego oraz wskazywania ich śladów
w innych typach tekstów politycznych.

C3

Zapoznanie studentów z najważniejszymi wyznacznikami języka totalitaryzmu.

C4

Wyrobienie świadomości znaczenia etycznych zachowań językowych w przestrzeni publicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna i rozumie uwarunkowania społeczne, polityczne
i historyczne powstania języka totalitarnego oraz
mechanizmy jego funkcjonowania i sposoby
oddziaływania.

POL_K2_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

POL_K2_U01,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

POL_K2_K02,
POL_K2_K04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ opisywać najważniejsze wyznaczniki tego
języka, identyﬁkować i klasyﬁkować środki językowe
w nim używane, a także wskazywać ich funkcje Potraﬁ
identyﬁkować i opisywać cechy polskiej wersji języka
totalitarnego, opisywać jego funkcje i przemiany
Potraﬁ zastosować nabytą wiedzę do samodzielnej
analizy, oceny i krytycznego osądu tekstów
politycznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Ma ugruntowaną świadomość znaczenia etycznych
zachowań językowych w działalności publicznej
i różnorodnych konsekwencji złamania zasad
etycznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sytuacja komunikacyjna stwarzana w systemach totalitarnych i jej powiazanie z
innymi cechami tych systemów.

W1

2.

Pojęcie nowomowy

W1, U1

3.

Pojęcie manipulacji językowej

W1, K1

4.

Środki językowe i techniki wpływu języka totalitarnego

W1, U1

Sylabusy
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5.

Cechy wspólne i róznicujące różnych typów języka totalitarnego.

W1, U1

6.

Totalitaryzm niemiecki i jego eksponenty językowe

W1, K1

7.

Sowiecki "drewniany język" i jego związki z ideologią.

W1, K1

8.

Przemiany polskiej nowomowy i ich uwarunkowania pozajęzykowe.

W1, U1, K1

9.

Językowy obraz świata i sposoby jego kreowania w tekstach z okresu
stalinowskiego

W1, U1, K1

10.

Język Marca'68.

W1, U1, K1

11.

Język "propagandy sukcesu".

W1, U1, K1

12.

Przemiany języka w okresie stanu wojennego.

W1, U1, K1

13.

Pojęcie "samoobrony językowej" - mechanizmy ucieczki od języka oﬁcjalnego i
jego krytyka w warunkach cenzury.

U1, K1

14.

Wpływ nowomowy na inne odmiany języka.

U1, K1

15.

Czy w języku współczesnym (zwłaszcza w dyskursie politycznym) istnieją
pozostałości nowomowy?

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, ustne
kolokwium zaliczeniowe
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Lektury polityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Analiza polityki

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLAPOS.240.5cd559c1212e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem przedmiotu jest wzbogacenie wiedzy z zakresu lektur politycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie podstawowe mechanizmy
polityczne współczesnego świata.

POL_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

Student rozumie główne aspekty współczesnej
polityki.

POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

Student rozumie czytane treści, potraﬁ je
zinterpretować.

POL_K2_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ czytać ze zrozumieniem.

POL_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ krytycznie odnieść się
do analizowanych tekstów.

POL_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

Student potraﬁ formułować samodzielnie sądy.

POL_K2_U04

zaliczenie na ocenę

POL_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnego pisania recenzji.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treść zajęć zależy od wybieranych przez studentów tekstów do analizy i recenzji.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pisanie co tydzień recenzji z wybranych lektur politycznych, aktywność,
obecność.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

157 / 241

Prawo UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.240.604e88f8d8da3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zaznajomienie studentów z podstawowymi instytucjami prawa UE i orzecznictwa TSUE oraz ich funkcjonowania
w prkatyce

C2

zapoznanie studentów z procesami implementacji prawa UE do systemu prawa polskiego i jego skutków

C3

przekazanie wiedzy dotyczącej rozwiązywania problemów związanych ze stosowaniem prawa UE w praktyce (
case studies )

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student potraﬁ zastosować odpowiednie przepisy
prawa UE i orzecznictwo TSUE do konkretnych sytuacji
faktycznych na obszarze UE i wykorzystać je w pracy
zawodowej

POL_K2_W01,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04

egzamin pisemny, kazus,
egzamin

W2

student potraﬁ sporządzać dokumenty zgodnie
z wymogami prawa UE

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04

egzamin pisemny, kazus,
egzamin

U1

posługiwać się w pracy zawodowej zasadami
i wartościami prawa UE ze szczególnym
uwzględnieniem kwestii związanych z funkcjonowanie
czterech podstawowych swobód gospodarczych

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U04

egzamin pisemny, kazus,
egzamin

U2

założenia i prowadzenia podmiotu gospodarczego
zgodnie z zasadami prawa UE

POL_K2_U01,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04

egzamin pisemny, kazus,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia pracy zawodowej w administracji państwowej
lub terenowej szczególnie na stanowiskach gdzie
wymagana jest znajomość prawa UE

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K03

egzamin pisemny, kazus,
egzamin

K2

podjęcia pracy zawodowej w organach samorządu
terytorialnego szczególnie na stanowiskach gdzie
wymagana jest znajomość praw UE

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K03

egzamin pisemny, kazus,
egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza aktów normatywnych

20

analiza orzecznictwa

20

analiza problemu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Relacje mięzy prawem UE - prawem mięzynarodowym publicznym - prawem
krajowym państw członkowskich.
2. Źródła prawa Ue pierwotne i wtórne
3.Proces tworzenia prawa UE
4. Zasady stosowania prawa UE
5. System ochrony prawnej w UE - struktura i rola TSUE.
6. Jurysdykcja sporna i bezsporna ( pytania i orzeczenia prejudycjalne ) TSUE.
7. Ochrona praw i wolności jednostek w prawie UE.
1.

8. Swoboda przepływu pracowników w UE.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9. Swoboda przepływu towarów w UE.
10. Wspólna polityka Handlowa.
11. Swoboda świadczenia usług i przedsiębiorczości w UE.
12. Swoboda przepływu kapitału i należności w UE
13. Zasady konkurencji i zpobieganie nadmiernej koncentracji w UE.
14. Fiansowo prawne aspekty funkcjonowania Euro
15. Obywatelstwo UE i jego konsekwencje w prawie UE i w państwach
członkowskich.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

aktywne uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminu
egzamin pisemny, kazus, egzamin pisemnego składającego się z dwóch części: 1. Test - 2.
rozwiązanie konkretnego kazusu

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość historii integracji europejksiej oraz podstawowe informacje o strukturze ( instytucjach ) Unii Europejskiej

Sylabusy
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Decydowanie polityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.240.5cd559b8f25ab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy

161 / 241

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy dotyczącej natury decydowania politycznego; z uwzględnieniem ujęcia systemowego;
racjonalnych modeli procesów decyzyjnych oraz czynników emocjonalnych warunkujących procesy decyzyjne.

C2

Uświadomienie studentom różnych uwarunkowań procesu decyzyjnego.

C3

Zapoznanie studentów z systemowym modelem procesu decyzyjnego (wraz z uwzględnieniem charakterystyki
sytuacji decyzyjnej, procesów przetwarzania, decydowania sensu stricto i implementacji).

C4

Zapoznanie studentów z racjonalnym modelem decydowania (z warunkami racjonalności decyzji) oraz jego
ograniczeniami (stronniczość przeddecyzyjna, efektu kontekstu: unikanie opcji skrajnych, efekt asymetrycznej
dominacji, efekt sformułowania).

C5

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu teorii gier (deﬁnicja, różne rodzaje gier i możliwości ich rozwiązania).

C6

Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej wypływu osobowości na procesy decyzyjne (teoria kodu
operacyjnego); analizy J. Posta, J. Barbera i M. Hermann.

C7

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu procedur implementacji decyzji politycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie, na czym polega proces
decyzyjny w polityce. Posługuje się podstawowymi
kategoriami procesu decydowania politycznego.

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W2

Student zna podstawowe modele teoretyczne
wyjaśniające procesy decydowania politycznego.

POL_K2_W03,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W3

Student zna i jest świadomy ograniczeń racjonalnego
modelu podejmowania decyzji.

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ podejmować decyzje polityczne
w oparciu o racjonalną analizę.

POL_K2_U04,
POL_K2_U05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U2

Student potraﬁ analizować przebieg procesu
decydowania politycznego rozpoznając wpływ
uwarunkowań początkowych na ostateczną decyzję
polityczną i odnosząc się krytycznie do przebiegu
danego procesu decyzyjnego.

POL_K2_U04,
POL_K2_U05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U3

Student potraﬁ przewidywać możliwe konsekwencje
praktyczne i etyczne podjętej decyzji oraz związaną
z nią odpowiedzialność.

POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U4

Student potraﬁ rozstrzygać przy użyciu wiedzy
teoretycznej dylematy decyzji politycznych.

POL_K2_U04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

POL_K2_K02

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

Student jest gotów do podejmowania decyzji w życiu
zawodowym; pozostaje świadomy rozmaitych
uwarunkowań i ograniczeń procesu decyzyjnego.
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K2

Student jest gotowy i świadomy konieczności
nieustannego poszerzania swojej wiedzy z zakresu
procesu podejmowani decyzji.

POL_K2_K01

egzamin pisemny,
egzamin ustny

K3

Student jest gotowy do pracy w zespole, a także
do kierowania pracą grupy.

POL_K2_K01,
POL_K2_K02

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie. Geneza i założenia analizy decyzyjnej.

W1

2.

Decydowanie w procesie politycznym. Decydowanie jako przejaw działania
politycznego.

W1, W2, K1, K2

3.

Proces decydowania w ujęciu systemowym (1). Sprawczość systemu. Sytuacja
decyzyjna.

W1, W2

4.

Decydowanie w ujęciu systemowym (2). Ośrodek decyzyjny. Proces decyzyjny.
Implementacja.

W1, W2, K1

5.

Racjonalny model procesu decyzyjnego (1). Deﬁnicje racjonalności. Warunki
spójności i przechodniości. Ograniczenia racjonalności: stronniczość
przeddecyzyjna i efekt aureoli; efekty kontekstu: efekt sformułowania, efekt
asymetrycznej dominacji, unikanie opcji skrajnych.

W2, W3, U1, U2, U4

6.

Racjonalny model procesu decyzyjnego (2). Heurystyki sądzenia. Heurystyka
reprezentatywności: efekt zakotwiczenia, unikanie ogólnych prawidłowości,
ignorowanie regresji do średniej, dostępność psychiczna, dostosowywanie
przekonań do pragnień i pragnień do przekonań.

W2, W3, U1, U4

7.

Racjonalny model procesu decyzyjnego (3). Proste strategie decyzyjne: dominacji,
przewagi cech pozytywnych, koniunkcyjna, alternatywna, eliminacji wg aspektów,
leksykograﬁczna. Strategie złożone: maksymalizacji addytywnej użyteczności.
Strategie decyzyjne w warunkach ryzyka: strategia maksymalnej oczekiwanej
wartości i strategi oczekiwanej użyteczności.

W2, W3, U1, U2

8.

Teoria gier (1): założenia; rodzaje gier; ograniczenia; postać macierzowa i
ekstensywna; gry kooperacyjne i niekooperacyjne.

W2

Sylabusy
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9.

Teoria gier (2). Gry: harmonia, jeleń, kurczak, więzień, pat, impas. Punkty
siodłowe i punkty równowagi gry.

W2

10.

Behawioralne modele procesu decyzyjnego. Znaczenie osobowości w procesie
decyzyjnym.

W3, U4

11.

Znaczenie czynników biologicznych w procesie decyzyjnym: choroby i stres w
polityce.

W3, K1

12.

Osobowość w procesie podejmowania decyzji w polityce. Typologie osobowości
(jedno- i wielowymiarowe). Typologie J. Posta, J. Barbera, M. Hermann i in.

W2, W3, U1, U3, U4, K2,
K3

13.

Przywództwo i jego znaczenie w procesach decyzyjnych. Badania nad
przywództwem; modele przywództwa. Typologie liderów politycznych.

W2, W3, U4

14.

Emocje w procesie podejmowania decyzji.

W2, W3, U1, K1, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, egzamin
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin składa się z trzech części (testu wyboru, testu
uzupełnień oraz eseju problemowego), równych, co do
punktacji. Treści obowiązujące na egzamin - Znajomość
wykładów - Znajomość podręczników podstawowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Psychologia polityki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.240.5cd559b8d05e6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy w zakresie psychologicznych uwarunkowań
procesów politycznych wraz z umiejętnością analizy zjawisk politycznych z perspektywy psychologii polityki.
Kształcenie zorientowane jest wokół poszukiwania odpowiedzi na pytania: [A] jakie są przyczyny wrogości
międzygrupowej i skłonności do uprzedzeń i dyskryminacji politycznej? [B] jakie są psychologiczne przyczyny
różnic poglądów politycznych i preferencji politycznych? [C] jakie są przyczyny (nie)umiejętności współpracy?

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Ma wiedzę na temat genezy reﬂeksji, rozwoju badań
w XX i XXI wieku i pola badawczego psychologii
polityki

POL_K2_W01,
POL_K2_W05

egzamin pisemny

W2

Zna dyspozycyjne i sytuacyjne mechanizmy wrogości
międzygrupowej

POL_K2_W05

egzamin pisemny

W3

Zna psychologiczne uwarunkowania nabywania,
utrzymywania się i zmiany poglądów politycznych
i preferencji politycznych

POL_K2_W05

egzamin pisemny

W4

Zna psychologiczne uwarunkowania zachowań
prospołecznych i antyspołecznych

POL_K2_W05

egzamin pisemny

W5

Zna psychologiczne teorie stereotypów i uprzedzeń

POL_K2_W05

egzamin pisemny

U1

Wyjaśnia przebieg zjawisk politycznych w oparciu
o teorie odnoszące się do wrogości międzygrupowej,
postaw politycznych, zachowań prospołecznych
i antyspołecznych, stereotypów i uprzedzeń

POL_K2_U05

egzamin pisemny

U2

Prognozuje wybrane zjawiska polityczne w oparciu
o znane teorie psychologii polityki

POL_K2_U05

egzamin pisemny

POL_K2_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Ma świadomość różnic kulturowych w zakresie
psychologicznych podstaw polityki

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Podczas wykładów omawiane są następujące zagadnienia: [1] geneza myślenia
psycho-politycznego, etapy rozwoju reﬂeksji psycho-politycznej, pole badań
psychologii polityki; [2] dyspozycyjne teorie wrogości międzygrupowej (m.in.
osobowość autorytarna, twardogłowość, dogmatyzm, autorytaryzm prawicowy i
lewicowy, orientacja na dominację społeczną, model podwójnego procesu,
nietolerancja wieloznaczności, potrzeba domknięcia poznawczego, paranoja
polityczna i myślenie spiskowe, teoria autorytaryzmu grupowego, inne); [3]
sytuacyjne teorie wrogości międzygrupowej (m.in. teoria rzeczywistego konﬂiktu
grupowego, teoria tożsamości społecznej, teoria uzasadniania systemu, teoria
opanowywania trwogi, teoria infrahumanizacji, teoria dehumanizacji, inne); [4]
problem asymetrii ideologicznej; [5] stereotypy i uprzedzenia (m.in. rasizm,
seksizm, wiekizm, obniżanie poziomu uprzedzeń: hipoteza kontaktu, teoria
kontaktu grupowe, model wspólnej tożsamości grupowej); [6] psychologiczne
W1, W2, W3, W4, W5,
uwarunkowania poglądów politycznych i preferencji politycznych (m.in. teorie
U1, U2, K1
wrogości międzygrupowej o preferencje polityczne, teoria ideo-afektywnego
rezonansu, preferencje polityczne w świetle wielkiej piątki, teoria fundamentów
moralnych, genetyczne uwarunkowania preferencji politycznych); [7]
psychologiczne uwarunkowania aktywności politycznej (m.in. motywacje
uczestnictwa w polityce, potrzeby polityczne, aktywność polityczna a rozwój
moralny, aktywność polityczna a poczucie kontroli, aktywność polityczna a
osobowość polityczna); [8] socjalizacja polityczna (m.in. społeczeństwo czy
natura? zachowania polityczne w świetle psychologii neoewolucyjnej, rozwój
moralny, rozwój uprzedzeń, identyﬁkacja polityczna i partyjna, teoria symbolicznej
ideologii, zmiana postaw politycznych w toku całego życia); [9] zachowania
prospołeczne (m.in. teorie norm, hipoteza empatii-altruizmu, czynniki zachowań
altruistycznych); [10] zachowania antyspołeczne (m.in. agresja w świetle teorii
neoewolucyjnych, teoria frustracji-agresji, społeczna teoria uczenia się); teoria
konﬂiktów nierozwiązywalnych.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych kursu, na które składają
się treści przekazywane podczas wykładów oraz wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.
Egzamin składa się z trzech części równych, co do punktacji (test
jednokrotnego wyboru, test uzupełnień, esej). Egzamin może zostać
przeprowadzony w formie zdalnej i składa się wówczas z dwóch części
równych, co do punktacji (test jednokrotnego wyboru, open book exam).
Czas trwania egzaminu: 2 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z
harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Bezpieczeństwo narodowe w kontekście naczelnych organów
państwowych w Polsce w XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.240.605a753a616bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student potraﬁ dokonać pogłębionej analizy funkcjonowania naczelnych organów państwowych w Polsce w XX
wieku

C2

Student buduje konstruktywne wnioski i ocenia fakty poznane podczas procesu kształcenia

C3

Student potraﬁ dokonać samodzielnej analizy aktów prawnych, które stanowią podstawę funkcjonowania
naczelnych organów państwowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

proces zmian ustrojowych, które zachodziły w polskim
systemie prawnym w latach 1916 - 1989 oraz
funkcjonowanie naczelnych organów państwowych
w III RP.

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

W2

student zna naczelne organy państwowe w Polsce XX

POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3

student wie jakie powiązania pomiędzy regulacjami
ustrojowymi a bieżącymi wydarzeniami politycznymi
w kraju i na arenie międzynarodowej miały wpływ
na stabilizację ładu państwowego

POL_K2_W02,
POL_K2_W04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać samodzielnie analizy aktów prawnych
regulujących powstanie i funkcjonowanie naczelnych
organów państwowych w XX wieku.

POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2

w wyniku przeprowadzonej analizy podjąć się polemiki
dotyczącej oceny badanego obszaru

POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w analizowaniu aktów prawnych
w małych podzespołach, a dzięki wspólnej analizie
do wyciągania konstruktywnych wniosków

POL_K2_K01

zaliczenie ustne

K2

wykorzystania przyswojonej wiedzy do przekrojowego
i komparatystycznego interpretowania faktów
i problemowej analizy wydarzeń

POL_K2_K02,
POL_K2_K04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

15

Przygotowanie do sprawdzianów

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot poświęcony jest analizie ewolucji systemu ustrojowego w Polsce od
tworzenia pierwszych instytucji państwowych w czasie I wojny światowej,
powstawania ośrodków władzy na ziemiach polskich, dających podstawy do
rozpoczęcia działalności niepodległego państwa. (1914-1918)

W1, W3, U1, U2, K1

2.

Funkcjonowanie naczelnych organów państwowych w XX międzywojennym.
Wpływ sytuacji międzynarodowej i polityki wewnętrznej na stabilność i
bezpieczeństwo Polski.

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

3.

Sprawa Polska w czasie II wojny światowej - struktury państwowe na ziemiach
okupowanych, władza na emigracji, budowanie nowego ładu i organów
państwowych przez obóz lewicy na ziemiach polskich.

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

4.

Okres Polski Ludowej - budowanie podstaw państwa komunistycznego w okresie
1944 - 1947, aparat represji jako narzędzie do zapewnienia porządku
wewnętrznego, zmiany ustrojowe w latach 1947 - 1989.

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

5.

III Rzeczpospolita

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci zobowiązani są do napisania dwóch kolokwium
cząstkowych (forma pisemna) oraz do opracowania eseju na
ustalony z prowadzącą przedmiot temat. Na koniec semestru
obowiązuje końcowe zaliczenie w formie ustnej. Do zaliczenia
końcowego mogą przystąpić tylko osoby, które zaliczyły kolokwia
cząstkowe. Student ma prawo do max. 2 nieobecności na
zajęciach. Do oceny końcowej brana jest pod uwagę całoroczna
aktywność i praca w grupach w czasie zajęć
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Zagrożenia bezpieczeństwa na Kaukazie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.240.5cd5598419d0b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cele poznawcze i kształcące - zapoznanie studentów z problematyką Kaukazu jako jednego z głównych terenów
zapalnych, nieustannie zagrażającego bezpieczeństwu na świecie. Nauczenie krytycznego podejścia do informacji
przekazywanych na temat sytuacji w regionie Kaukazu i interesów poszczególnych aktorów. Zrozumienie
specyﬁki regionu - skąplikowana mozaika etniczno-religijna, społeczeństwo klanowe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Atudent zna specyﬁkę wybranego regionu świata
z uwzględnieniem procesów politycznych, społecznych
i gospodarczych, determinujących bezpieczeństwo
w tym regionie.

POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

Student wie jakie jest podłoże oraz jakie są
następstwa konﬂiktów rozrgrywających się w regionie
Kaukazu.

POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U1

Student potraﬁ prognozować główne zagrożenia
militarne i pozamilitarne w wybranym regionie świata,
przy wykorzystaniu metod właściwych dla nauk
społecznych.

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

Student umie posługiwać się wiedzą teoretyczną
w w celu przewidywania rozwoju konﬂiktów
militarnych i pozamilitarnych w tym regionie.

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

Student potraﬁ systematyzować i określać znaczenie
głównych zagrożeń bezpieczeństwa w tym regionie.

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

POL_K2_K01,
POL_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do podjęcia się roli doradcy
oceniającego bezpieczeństwo regionu Kaukazu i jego
znaczenie dla Polski oraz mocarst światowych
i organizacji międzynarodowych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kaukaz – położenie geograﬁczne i rys historyczny (kwestie narodowościowe i
religijne).

2.

Czynniki ekonomiczne, społeczne i religijne prowadzące do konﬂiktów na Kaukazie
W1, W2, U1, U2, U3
w od XIX do XXI wieku.

3.

Miejsce narodów kaukaskich w nowej post carskiej Rosji. Sowietyzacja Kaukazu
(główne cechy rosyjskiej polityki na Kaukazie w okresie radzieckim).

W1, W2, U3

4.

Wpływ koncepcji przebudowy M.S. Gorbaczowa na procesy odrodzenia się
narodowego i państwowego narodów kaukaskich. Kaukaz po rozpadzie ZSRR.

W1, W2, U3

5.

Podsycanie przez Rosję konﬂiktów terytorialno-etnicznych. Gruzja a Abchazja i
Osetia Południowa. Problem Górskiego Karabachu.

W1, W2, U1, U2, U3

6.

Czeczenia. Islamiści kaukascy – rosyjskie zaangażowanie i działania w ramach
wielkiej koalicji antyterrorystycznej. Emirat Kaukaski.

W1, W2, U1, U2, U3

7.

Rosyjskie zaangażowanie militarne na Kaukazie.

W1, W2, U1, U2, U3

8.

Wyścig zbrojeń na Kaukazie Południowym.

U1, U2, U3

9.

Rywalizacja Rosji z innymi państwami o kontrolę nad surowcami energetycznymi
na Kaukazie.

W1, W2, U1, U3

10.

Interesy Rosji a interesy Turcji, Iranu, USA, Unii Europejskiej i NATO na Kaukazie
Południowym. Zainteresowanie Chin i Japonii Kaukazem.

W1, U1, U2, U3, K1

W1, W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie odbywa się na podstawie: a) obecności (można mieć
tylko dwie nieobecności, każda inna zaliczana jest na dyżurze) b)
Oceny aktywności na zajęciach (dodatkowe bonusy za
prezentacje) c) Oceny uzyskanej z kolokwium zaliczeniowego
(zwolnione są z niego osoby, które wykazały się conajmniej 90%
aktywnością na zajęciach) Do oceny stosuje się standardową
skalę ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Porządana znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego

Sylabusy
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Aktualna polityka zagraniczna wybranych państw świata
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.240.5cd559f5478ea.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami oraz problemami polityki zagranicznej wybranych państw świata

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna podstawowe uwarunkowania oraz
problemy dotyczące kreowania oraz realizacji polityki
zagranicznej w wybranych państwach świata

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04

esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
POL_K2_U02,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05

U1

Student potraﬁ wymienić i omówić najważniejsze
problemy aktualnej polityki zagranicznej wybranych
państw świata

U2

POL_K2_U01,
Student samodzielnie analizuje i komentuje
POL_K2_U02,
zagadnienia związane z aktualnymi kierunkami polityki
POL_K2_U04,
zagranicznej wybranych państw
POL_K2_U05

esej, prezentacja

U3

Student swobodnie posługuje się specjalistyczną
wiedzą z zakresu polityki zagranicznej wybranych
państw

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04

esej, prezentacja

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ samodzielnie uzupełniać i doskonalić
nabytą podczas zajęć wiedzę

POL_K2_K01,
POL_K2_K02

esej, prezentacja

K2

Student jest przygotowany do aktywnego
uczestniczenia w grupach realizujących wspólne cele

POL_K2_K03,
POL_K2_K04

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

analiza problemu

10

przygotowanie eseju

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1,2 Pojęcie i istota polityki zagranicznej. Wyznaczniki i cele polityki zagranicznej.
Funkcje, środki i metody.
3. Teoretyczne i metodologiczne podstawy analizy polityki zagranicznej państwa

W1, U3

Sylabusy
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2.

4.Znaczenie mocarstw we współczesnych stosunkach międzynarodowych:
Rozumienie mocarstwowości w stosunkach międzynarodowych. Klasyﬁkacje
mocarstw. Mocarstwa hegemoniczne i imperialne. Odpowiedzialność mocarstw za
utrzymanie pokojowego ładu międzynarodowego.
5,6,7 Polityka zagraniczna wybranych mocarstw: Stany Zjednoczone, Chińska
Republika Ludowa, Federacja Rosyjska

W1, U1, U2, U3, K1, K2

3.

8 Wprowadzenie do polityki zagranicznej państw Bliskiego Wschodu
9,10,11,12,13 Analiza polityki zagranicznej wybranych państw regionu Bliskiego
Wschodu

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie kursu następuje na podstawie: 1. Przygotowania prezentacji
multimedialnej przedstawiającej wybrane zagadnienie, ocena na
podstawie jej przebiegu oraz przedstawionej bibliograﬁi. 2. Eseju na temat
uzgodniony z prowadzącym 3. Aktywności podczas zajęć w postaci
aktywnego udziału w dyskusji, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu
przygotowania merytorycznego.
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Polska publicystyka polityczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.240.5cd559a5309ee.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie roli głównych polskich ośrodków opiniotwórczych, panoramy polskiej
debaty publicystycznej. Kurs przedstawia rolę gazet, tygodników, czasopism, portali internetowych, blogów,
vlogów, think tanków.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna różnorodne opinie prezentowane
na łamach gazet i periodyków oraz w Internecie,
a także rozumie rolę debaty w demokratycznym
społeczeństwie.

POL_K2_W06

prezentacja

W2

Student zapoznaje się z różnorodnymi opiniami,
środowiskami, czasopismami. Zna różne rodzaje
publicystyki. Odróżnia publicystykę od analiz. Rozumie
czym jest dezinformacja, "fake news", bańka
medialna.

POL_K2_W05

prezentacja

W3

Student potraﬁ śledzić polską debatę, rozpoznawać jej
główne argumenty i odróżniać fakty od opinii.

POL_K2_W04

prezentacja

U1

Student potraﬁ wyszukiwać publicystykę w sieci
i korzystać z głównym portali internetowych oraz
rozróżniać różne perspektywy publicystyki polskiej
w XXI wieku.

POL_K2_U03

prezentacja

U2

Student wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną
do opisu i analizowania konkretnych procesów
i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych,
prawnych, gospodarczych).

POL_K2_U01,
POL_K2_U02

prezentacja

U3

Student posiada wiedzę szerszą i pogłębioną
w odniesieniu do procesów zmian wybranych struktur,
instytucji i więzi społecznych oraz prawidłowości
rządzących tymi zmianami.

POL_K2_U02,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej lektury, oddzielania
opinii od komentarzy, wyławiania głównych
argumentów dyskusji, unikania fałszywych informacji.

POL_K2_K02

prezentacja

K2

Student posiada wiedzę o poglądach i ich ewolucji
na temat struktur i instytucji społecznych oraz
rodzajów więzi społecznych.

POL_K2_K01

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie referatu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Publicystyka – problemy deﬁnicyjne;
Rola publicystki we współczesnej Polsce;
Rola debaty w społeczeństwie demokratycznym;
Wolnośc debaty, dezinformacja, manipulacja, watch dog;
Główne czasopisma i ich znaczenie: (m.in. Krytyka liberalna, Nowa Konfederacja,
Przegląd Polityczny, Przegląd powszechny, Znak, W Drodze, Więzi, Teologia
Polityczna,
Pressje, Fronda, Krytyka Polityczna, Bez dogmatu, Zdanie, Res Publica Nowa,
Arcana, Nowa Europa, Obywatel, Pro Fide Rege et Lege,
Nowe Państwo, Dziś, Civitas);
Publicystyka w sieci, główne portale internetowe;
Think tanki;
Perspektywy publicystyki polskiej w XXI wieku.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

179 / 241

Comparative Federalism
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.240.5cd559b81a695.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wykład przedstawia zagadnienie federalizmu jako formy ustroju w perspektywie porównczej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

założenia teorii federalizmu oraz cechy ustrojów
federalnych i federalnych systemów politycznych

POL_K2_W02,
POL_K2_W03

zaliczenie pisemne
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W2

przesłanki formowania państw federalnych, zasady ich
funkcjonowania oraz przyczyny kryzysów i upadku
struktur federalnych

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować przesłanki determinujące federalizację
systemów politycznych oraz przebieg tych procesów

POL_K2_U02

zaliczenie pisemne

U2

Identyﬁkować społeczne i kulturowe determinanty
federalizmu

POL_K2_U02

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoria federalizmu

W1, W2

2.

Historia i geneza federalizmu, powstanie Stanów Zjednoczonych jako pierwszego
państwa federalnego

W1, W2, U1, U2

3.

Przesłanki powstawania federacji, federalizm integracyjny i dewolucyjny, trwałość
ustroju federalnego, determinanty sukcesów i porażek eksperymentów
federalnych

W1, W2, U1, U2

4.

Sececja w państwie federalnym, prawna regulacja prawa do secesji we
współczesnych państwach federalnych, przesłanki secesji w systemie federalnym

W1, W2, U1, U2

5.

Cechy federalizmu jako formy ustroju państwa

W1, W2, U1, U2

6.

Reprezentacja części składowych w strukturze organów władz federalnych

W1, W2, U1, U2

7.

Autonomia ustrojowa części składowych państwa federalnego, jej zakres oraz
formuły realizacji

W1, W2, U1, U2

8.

Procedura zmiany konstytucji federalnych, sztywność federalnych ustaw
zasadniczych i jej konsekwencje

W1, W2, U1, U2

9.

Federalizm w europejskim dyskursie integracyjnym, perspektywy i przesłanki
powstanie federacji europejskiej

W1, W2, U1, U2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1

Sylabusy
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Political Parties at the European Level
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.240.605a734597634.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z rolą odgrywaną przez partie polityczne w procesie integracji europejskiej.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania trzech rodzajów podmiotów partyjnych obecnych w systemie
politycznym Unii Europejskiej (partie krajowe, grupy polityczne w Parlamencie Europejskim oraz
pozaparlamentarne europartie).

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z wpływem wywieranym na partie i systemy partyjne
w procesie europeizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna genezę, rozwój oraz rolę wypełnianą przez grupy
polityczne oraz pozaparlamentarne europartie
w systemie politycznym Unii Europejskiej

POL_K2_W02,
POL_K2_W06

zaliczenie ustne, esej

W2

rozumie ewolucję założeń doktrynalnych grup
politycznych w PE oraz pozaparlamentarnych
europartii w kontekście ich relacji z partiami
krajowymi

POL_K2_W02

zaliczenie ustne, esej

W3

zna i rozumie regulacje prawne dotyczące
funkcjonowania ponadnarodowych organizacji partii
(grup politycznych w PE, europartii)

POL_K2_W03,
POL_K2_W04

zaliczenie ustne, esej

W4

rozumie procesy zmian zachodzące w partiach
politycznych pod wpływem europeizacji

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W06

zaliczenie ustne, esej

POL_K2_U04,
POL_K2_U06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ prawidłowo dobierać wartościowe źródła
informacji i opinii oraz oceniać ich znaczenie dla
analizy funkcji wypełnianych przez grupy polityczne
i europartie, a także partie krajowe w systemie
politycznym UE

U2

potraﬁ stosować znane teorie do analizy zachodzących
zjawisk, komunikować się w zakresie tematyki
POL_K2_U01,
związanej z partiami politycznymi na poziomie
POL_K2_U06,
europejskim, prowadzić debatę na ten temat w języku POL_K2_U07
angielskim

U3

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

esej

POL_K2_K01

zaliczenie ustne, esej

potraﬁ wykorzystać wiedzę zdobytą w trakcie zajęć
i samodzielnej lektury tekstów do przygotowania eseju
z tematyki partii politycznych na poziomie
europejskim w języku angielskim

zaliczenie ustne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do krytycznej oceny stanu własnej wiedzy
w zakresie europartii, a także do analizy dostępnych
informacji o partiach na poziomie europejskim, udziału
w dyskusjach, obrony własnego stanowiska, ale także
uznawania innych punktów widzenia wynikających
z odmiennych uwarunkowań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

5

analiza dokumentów programowych

5

przygotowanie do zajęć

30

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie eseju

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.

Ogólne zasady tworzenia frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim oraz
pozycja prawna i działalność grup politycznych i deputowanych niezrzeszonych

W1, W3, U3, K1

2.

Cechy charakterystyczne relacji politycznych w PE (istniejące podziały, spójność
grup, mechanizmy konsensualne, koalicje parlamentarne)

W1, W2, W3, U2, U3

3.

Rozwój historyczny grup politycznych w Parlamencie Europejskim i skład
polityczny PE obecnej kadencji

W1, W2, W3, U1, U3

4.

Wybory do PE ze szczególnym uwzględnieniem wyborów w Polsce oraz relacje
polskich partii z europejskimi „rodzinami” partyjnymi (członkostwo we frakcjach w
PE)

W2, W3, W4, U1, U3, K1

5.

Czynniki determinujące stosunek partii krajowych do integracji europejskiej

W2, W4, U2

6.

Powstanie, rozwój oraz oblicze ideowe ponadnarodowych federacji partii
politycznych (europartii)

W1, W2, W3, U1, U2, U3

7.

Prawna instytucjonalizacja europejskich partii politycznych (odnośne uregulowania
W3, U3, K1
traktatowe oraz rozporządzenie regulujące ich status)

8.

Kryteria rejestracji, przegląd istniejących obecnie europartii oraz zasady ich
ﬁnansowania

W3, U1, U3

9.

Fundacje polityczne na poziomie europejskim jako organizacje stowarzyszone z
europartiami

W1, W3, U2, U3, K1

10.

Europejskie partie polityczne jako struktury wielopoziomowe

W1, W3, U2, U3

11.

Zagadnienie „europejskiego systemu partyjnego” i perspektywy jego rozwoju

W1, W3, W4, U2, U3

12.

Wpływ integracji europejskiej na krajowe partie polityczne

W1, W4, U1, U3, K1

13.

Europeizacja polskich partii politycznych na tle innych państw Europy ŚrodkowoWschodniej

W4, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo. W pierwszej kolejności
brany jest pod uwagę udział i aktywność studentów w trakcie zajęć.
Każdorazowo będzie punktowana znajomość zalecanych tekstów,
aktywny udział w dyskusjach, umiejętność argumentowania,
rozwiązywania problemów oraz wnioskowania. Drugi etap polega na
zaliczenie ustne, esej przygotowaniu pracy zaliczeniowej w formie eseju (o objętości co
najmniej 5 stron), który powinien być samodzielną analizą na
powiązany z przedmiotem temat, uzgodniony z prowadzącym. Należy
przy tym wykorzystać pojęcia i teorie, z którymi student został
zapoznany w trakcie kursu oraz wiadomości zdobyte w wyniku
samodzielnego studiowania literatury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa
minimalny wymagany poziom znajomości języka angielskiego - B1

Sylabusy
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International Security and Global Supply Chains
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.240.605a738ca2376.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Transfer of knowledge in the ﬁeld of the economic dimension of security at the global level

C2

Analysis of theories about the interaction between international economic and political systems, focusing on the
main issues in international security and international political economy

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

The students knows the concept, features and
speciﬁcity of economic security

POL_K2_W01,
POL_K2_W02

zaliczenie pisemne,
projekt

W2

Deﬁnes global areas of common interests and
indicates their impact on international social and
political life and economic processes

POL_K2_W03,
POL_K2_W04

zaliczenie pisemne

W3

POL_K2_W05,
Identiﬁes entities and areas of economic security and
recognizes relations between participants at the global POL_K2_W06,
POL_K2_W07
level

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analyzes the contemporary processes of economic
and ﬁnancial relations in a global dimension

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03

zaliczenie pisemne

U2

Identiﬁes threats to economic security and
consequences for the contemporary world order

POL_K2_U02,
POL_K2_U03

projekt

U3

Forecasts the implications of the activity of economic
entities in the conditions of the world economy

POL_K2_U06,
POL_K2_U07

projekt

K1

Responsibly undertakes discussions on topics related
to economic security and ways of managing
transnational phenomena in various areas, shaping
attitudes and social ties

POL_K2_K01,
POL_K2_K02

zaliczenie pisemne,
projekt

K2

Undertakes his own projects and collaborates in social
research projects in the ﬁeld of contemporary
phenomena concerning economic security

POL_K2_K03,
POL_K2_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

15

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie pracy semestralnej

20

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie do zajęć

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Global economic security - macro level
2. Global trade - international security
3. International trade - national and transnational preferences
4. Security of supply chains
5. Economic security - international institutions
6. Economic security - legal dimension
7. Foreign direct investments
8. Free Trade Agreements / Preferential Trade Agreements

1.

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

9. Foreign exchange security
10. Credits, loans, budget deﬁcit
11. Development aid
12. Energy security in the economic dimension
13. Ecological safety in the economic dimension
14. Interdependencies of regional / regional economic agreements - EU
15. Interdependencies of regional / regional economic agreements - non-European
countries

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Students are required to write a discussion paper on given
zaliczenie pisemne, projekt topics and present ﬁndings on the seminar (30% of grade). 2. Inclass ﬁnal exam (70%) covering assigned readings and lectures.
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Security Policy of the Russian Federation
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.240.605a73d1673af.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką ewolucji polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

C2

Zapoznanie studentów z obecnym stanem polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

C3

Zwrócenie uwagi studentów na możliwe kierunki ewolucji polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe
polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

POL_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W2

doktrynę polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

POL_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

obecny stan realizacji polityki bezpieczeństwa
federacji Rosyjskiej

POL_K2_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować złożone uwarunkowania polityki
bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

POL_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

dobierać źródła w ramach przygotowywania projektu
badawczego

POL_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U3

przygotować kompleksowy projekt badawczy
na zadany temat związany z polityką bezpieczeństwa
Federacji Rosyjskiej

POL_K2_U06

zaliczenie na ocenę

POL_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

publicznego prezentowania wyników swojej pracy
badawczej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rozpad ZSRR i jego konsekwencje

W1, U1, U2, U3, K1

2.

Ewolucja polityki bezpieczeństwa FR w latach dziewięćdziesiątych

W1, U1, U2, U3, K1

3.

Debata na temat ideologii polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa FR w
latach dziewięćdziesiątych

W2, U1, U2, U3, K1

4.

Polityka bezpieczeństwa FR między 2000 i 2014

W2, W3, U1, U2, U3, K1

5.

Obecny stan polityki bezpieczeństwa FR

W2, W3, U1, U2, U3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
student oceniany jest za przygotowanie indywidualnego projektu
badawczego oraz za udział w dyskusji w ramach zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Global History of International Relations since 1945
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.240.5cd559f048294.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This course aims at providing students with basic knowledge of the international relations since 1945, including
short introduction into the Cold War problems, European issues, including both Western and Eastern Europe,
certain issues of the IR in the Americas, Asia-Paciﬁc, the Middle East and Africa. Course is composed of lectures
and seminars

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

evolution of international relations since 1945

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2

international system evolution and its actors in the
aforementioned period [

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

political, economic and social processes determining
international relations

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

U1

discuss international system evolution basing on the
read literature

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U2

do a simple research, critical analysis of information
and synthesize them

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U3

prepare a simple paper/report on international
relations

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

POL_K2_K01,
POL_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

deepening his knowledge in the area or IR since 1945

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. The Cold War – background of international relations since WW II – basic events and
power struggle – LECTURE – PART I.
2. The Cold War – Oxford Debate – Seminar.
READINGS:
P. Calvocoressi, World Politics since 1945, part I: The Cold War;
H. Nau, Perspectives on International Relations: Power, Institutions, and Ideas, chapter 4:
The Origins and End of the Cold War;
3. The Cold War – background of international relations since WW II – basic events and
power struggle – LECTURE – PART II.
4. South Asian IR - Indo-Pakistani conﬂicts, Sri Lanka, Nepal, SAARC - SEMINAR.
READINGS:
P. Calvocoressi, World Politics since 1945, chapter 15: The Indian sub-continent;
J. Grenville, A History of the World from the 20th to the 21st Century, chapter 58: Freedom
and Conﬂict in the Indian Subcontinent.
5. Southeast Asia since WW II – Indochina War, Vietnam War, Cambodia, Burma, Malaysia,
Indonesia, Philippines, ASEAN, ASEAN+3, EAS – LECTURE – PART I.
6. Middle East conﬂicts – Israeli-Palestinian Conﬂict, Iraq-Iran War, Gulf Wars, Arab
Peninsula, Arab Spring- SEMINAR.
READINGS:
P. Calvocoressi, World Politics since 1945, PART FOUR: The Middle East;
1.

A. Best et al., International History of the Twentieth Century and Beyond, chapter 18: The
Arab-Israeli Conﬂict 1949-2014

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

7. Southeast Asia since WW II – Indochina War, Vietnam War, Cambodia, Burma, Malaysia,
Indonesia, Philippines, ASEAN, ASEAN+3, EAS – LECTURE – PART II.
8. Western Europe since WWII – integration – SEMINAR.
READINGS:
P. Calvocoressi, World Politics since 1945, chapter 6: Western Europe;
A. Best et al., International History of the Twentieth Century and Beyond, chapter 21: The
Rise of a New Europe: The History of European Integration, 1945-2014
9. World Economy and crucial international organizations – UN, World Bank, IMF, WTO,
regional organizations – LECTURE – PART I.
10. Eastern Europe since WWII – SEMINAR.
READINGS:
P. Calvocoressi, World Politics since 1945, chapter 7: Central and Eastern Europe;
11. World Economy and crucial international organizations – UN, World Bank, IMF, WTO,
regional organizations – LECTURE – PART II.
12. Africa - continent of conﬂicts – Algeria, Nigeria, Congo, Angola, Rwanda, Somalia, Sudan,
Liberia, Sierra Leone - SEMINAR.
READINGS:
P. Calvocoressi, World Politics since 1945, PART FIVE: Africa;
J. Grenville, A History of the World from the 20th to the 21st Century, part XV: Africa after
1945: Conﬂict and the Threat of Famine.

Sylabusy

195 / 241

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Written exam (lectures' and readings' based) – 60%, active class
participation – 40% (participation in classes is obligatory)

Wymagania wstępne i dodatkowe
class participation is obligatory/obecność obowiązkowa, English level - at least B1

Sylabusy
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American Foreign and Security Policy in the Asia-Paciﬁc
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.240.5cd5598a4778d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This course aims at providing students with basic knowledge of American foreign and security policy in the Asia
and the Paciﬁc, starting with institutional framework, as well as goals and objectives of the U.S. policy in the
region. Historical background and selected dimensions of American policy will be also discussed (policy towards
China, Japan, India, SE Asia, Australia, regional organizations).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

basic issues of the America foreign and security policy
the Asia-Paciﬁc region, as well as their theoretical
background

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2

POL_K2_W01,
regional security system, its evolution and main actors POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
in the region
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

political, social and economic processes determining
international relations and the U.S. foreign and
security policy in the region

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

U1

do a basic research, critically analyze and synthesize
information, prepare basic presentation resulting from
group research

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U2

can present knowledge based opinions, exchange
them, defend his thesis

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U3

can critically assess American foreign and security
policy

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U06,
POL_K2_U07

zaliczenie na ocenę

POL_K2_K01,
POL_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

deepen knowledge in the area of American foreign
and security policy

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Institutional framework of the U.S. foreign and security policy towards Asia and
the Paciﬁc – introduction.
2. Role of the President and his administration in the U.S. FP making process.
3. Federal agencies and legislative in the American FP.
4. Lobbying, media, public opinion in the U.S. Asia-Paciﬁc policy.
5. Goals of American foreign policy and objectives of the U.S. FP in the Asia-Paciﬁc
region.
6. Historical background.
1.

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

7. Sino-American relations – conﬂict or collaboration?
8. U.S.-Japan relations as a core alliance in the Asia-Paciﬁc.
9. Washington-Tokyo-Beijing trilateral relations.
10. Cooperation with India and the regional system.
11. Signiﬁcance of the Korean Peninsula in American policy.
12. Relations with Australia – agent of U.S.-Asia relations?
13. The role of the Asia-Paciﬁc Economic Cooperation (APEC).
14. U.S. policy towards regional organizations in East Asia.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Active participation in classes and written exam (lectures' and readings'
based). Students who cannot participate in classes will be asked to
zaliczenie na ocenę
prepare an extra essay (ca. 20 000 characters, topic must be agreed with
the lecturer in advance).

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa/class participation is obligatory, English level - at least B1

Sylabusy
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Международный порядок современного мира
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.240.605a74b377215.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami i uwarunkowaniami wpływającymi
na międzynarodowy porządek współczesnego świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

problematykę nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie
i stosunków międzynarodowych

POL_K2_W01

zaliczenie
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W2

problematykę uwarunkowań i czynników
kształtujących stosunki międzynarodowe

POL_K2_W01,
POL_K2_W02

zaliczenie

W3

problematykę porządku międzynarodowego
współczesnego świata

POL_K2_W01,
POL_K2_W02

zaliczenie

POL_K2_U02,
POL_K2_U05

zaliczenie

POL_K2_K01,
POL_K2_K02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretować i analizować najważniejsze procesy
związane ze współczesnym porządkiem
międzynarodowym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego rozwoju w zakresie różnych form
aktywności społecznych w odniesieniu
do współczesnego porządku międzynarodoweho

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Uwarunkowania porządku międzynarodowego i bezpieczeństwa współczesnego
świata. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa mocarstw światowych. Globalny
układ sił i sytuacja geopolityczna na świecie. Konﬂikty i zagrożenia
bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Instytucjonalizacja współczesnych
stosunków międzynarodowych i procesów bezpieczeństwa. Bieżące
uwarunkowania i procesy na arenie międzynarodowej.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie treści zajęć oraz zaleconej literatury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Komunikatywna znajomość języka rosyjskiego, B1/B2

Sylabusy
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Analiza przywództwa politycznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Analiza polityki

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLAPOS.280.604e922819381.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami (poziomy, typy, style, formy), typologiami, teoriami oraz
paradygmatami służącymi do analizy przywództwa politycznego.

C2

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu analizy instytucjonalnych, kulturowych, społecznych oraz
psychologicznych uwarunkowań przywództwa politycznego

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z przywództwem politycznym w reżimach demokratycznych
i niedemokratycznych

C4

Metody i techniki badania przywództwa politycznego

C5

Przygotowanie studentów do samodzielnej analizy przywództwa politycznego wybranych przywódców

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna pojęcie oraz typologie przywództwa politycznego,
klasyczne teorie oraz współczesne paradygmaty
w badaniach nad przywództwem politycznym

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04

zaliczenie ustne,
prezentacja

W2

ma szeroką wiedzę na temat aktywności i roli
przywódcy politycznego w reżimach demokratycznych
i niedemokratycznych

POL_K2_W03,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie ustne,
prezentacja

W3

ma wiedzę na temat czynników instytucjonalnych,
kulturowych, społecznych i psychologicznych
warunkujących kształt przywództwa politycznego

POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie ustne,
prezentacja

U1

potraﬁ określić znaczenie demokratycznego oraz
autorytarnego i totalitarnego przywództwa dla
systemu politycznego

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U05

zaliczenie ustne,
prezentacja

U2

potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy
pozycji i aktywności wybranego przywódcy
politycznego oraz jego roli w systemie politycznym

POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

prezentacja

U3

potraﬁ przygotować prezencję ustną na temat
przywództwa wybranego lidera z wykorzystaniem
wiedzy zdobytej na zajęciach

POL_K2_U04,
POL_K2_U06

prezentacja

POL_K2_K02,
POL_K2_K04

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do rozstrzygania dylematów związanych
z funkcjonowaniem przywództwa w różnych
organizacjach i instytucjach politycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie przywództwa politycznego, przywództwo polityczne a władza,
przywództwo polityczne a przywództwo organizacyjne, przywództwo polityczne a
przywództwo partyjne

W1

2.

Klasyczne teorie przywództwa politycznego oraz współczesne paradygmaty w
badaniach nad przywództwem

W1

3.

Typy, style i formy przywództwa politycznego,

W1, U2

4.

Instytucjonalne uwarunkowania przywództwa politycznego (reżim polityczny,
ustrój polityczny, system partyjny, system wyborczy etc.)

W2, W3, U2

5.

Kulturowe i społeczne uwarunkowania przywództwa politycznego

W3, U2

6.

Psychologiczne uwarunkowania przywództwa politycznego, ze szczególnym
uwzględnieniem charyzmy

W3, U2

7.

Przywództwo polityczne w reżimie totalitarnym i autorytarnym

W2, U1, U2, K1

8.

Zmieniająca się rola przywództwa politycznego w systemie demokratycznym

W2, U1, U2, K1

9.

Wpływ sposobu przejęcia władzy na rodzaj przywództwa politycznego

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Kreacja wizerunku przywódcy politycznego

W1, W3, U2

11.

Egzempliﬁkacje przywództwa w reżimach totalitarnych, autorytarnych i
demokratycznych (wybór uzależniony od zainteresowań uczestników kursu)

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na zaliczenie konwersatorium składa się: 1) Aktywność podczas zajęć
w postaci brania udziału w dyskusjach na bazie przeczytanych
tekstów, rozwiązywania problemów dotyczących znaczenia
przywództwa politycznego dla systemu politycznego,
argumentowanie swojego stanowiska (punktowane każdorazowo po
zajęciach) 2) Przygotowanie i przedstawienie prezentacji
multimedialnej poświęconej wybranemu przywódcy politycznemu w
reżimie demokratycznym lub niedemokratycznym oraz znaczeniu
tego przywództwa dla systemu politycznego (uwarunkowania
instytucjonalne, kulturowe, społeczne, psychologiczne, droga do
zdobycia włazy, sprawowanie władzy, wpływ na funkcjonowanie
systemu politycznego)
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Gatunki wypowiedzi medialnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polityka i media

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLPIMS.280.604e931a06f3f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Pogłębienie rozumienia funkcjonowania współczesnych mediów poprzez przekazanie wiedzy z dziedziny genologii
medialnej.

C2

Poszerzenie kompetencji komunikacyjnej w zakresie komunikacji medialnej.

C3

Wypracowanie umiejętności opisu, klasyﬁkacji i krytycznej analizy gatunków medialnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Podstawowe pojęcia z zakresu genologii medialnej,
a także cechy i funkcje najważniejszych gatunków
medialnych.

POL_K2_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Zmiany, jakim podlega system gatunków medialnych,
i ich uwarunkowania.

POL_K2_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Dostrzegać i wyjaśniać współczesne tendencje
rozwojowe gatunków medialnych na tle
funkcjonowania mediów.

POL_K2_U01

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

identyﬁkować, opisywać i klasyﬁkować gatunki
medialne oraz wyjaśniać ich rolę w komunikacji
masowej.

POL_K2_U06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

Analizować i poddawać krytycznemu osądowi
wypowiedzi medialne.

POL_K2_U06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K1

Ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego
POL_K2_K01
w działalności związanej z instytucjami medialnymi.

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny
w działalności związanej z mediami.

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

POL_K2_K02

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Pojęcia gatunku, rodzaju, formatu.
Specyﬁka gatunków medialnych na tle innych gatunków wypowiedzi.
1.

W1, K1
Znaczenie gatunku w komunikacji medialnej.
Świadomość gatunkowa jako element kompetencji komunikacyjnej.
Geneza i ewolucja gatunków medialnych.
Uwarunkowania zmian w systemie gatunków medialnych.

2.

W2, U1, U2, K1
Podział gatunków medialnych i kontrowersje z nim związane.
Dziennikarskie gatunki informacyjne i publicystyczne.
Cechy i funkcje najważniejszych gatunków prasowych.
Cechy i funkcje najważniejszych gatunków radiowych.

3.

U2, U3, K1
Cechy i funkcje najważniejszych gatunków telewizyjnych.
Cechy i funkcje najważniejszych gatunków internetowych.
Konwergencja mediów a przemiany gatunków medialnych.

4.

Nowe media a system gatunków medialnych.

W2, U1, U3, K1, K2

Gatunki medialne w dobie tabloidyzacji i infotainment.
5.

Krytyczna analiza wypowiedzi reprezentujących poszczególne gatunki medialne.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji,
zaliczenie ustne na ocenę obejmujące całość treści
merytorycznych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Etyka sfery publicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Analiza polityki

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLAPOS.280.604e929ae3e74.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Analiza procesu kształtowania się dystynkcji sfery publiczna a sfera prywatna. Współczesne problemy dotyczące
sfery publicznej i stanowisk wobec nich zajmowanych na szerokim tle historycznym sięgającym starożytności.
Debata demokratów i republikanów z liberałami o sferze prywatnej i publicznej oraz poszukiwaniu treści
normatywnych w drugiej z nich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma rozszerzoną wiedzę na temat człowieka
jako podmiotu działalności w wybranych obszarach
aktywności państwa

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W03

esej

W2

Student ma pogłębioną wiedzę o systemach norm
(prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych)
dotyczących wybranych instytucji publicznych; zna
zasady działania i specyﬁkę funkcjonowania tych
instytucji

POL_K2_W03,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

esej

POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

esej

POL_K2_K01,
POL_K2_K04

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ właściwie analizować przyczyny,
przebieg i skutki konkretnych procesów i zjawisk
zachodzących w administracji i polityce publicznej,
formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać
proste hipotezy badawcze i je weryﬁkować

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie potrzebę partycypacji w sferze
publicznej, angażując się w przygotowywanie
projektów społecznych i politycznych oraz potraﬁ
przewidywać wielokierunkowe skutki swojej
działalności

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie pracy semestralnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kształtowanie się koncepcji sfery publicznej jako różnej od sfery prywatnej (od
starożytności do nowożytności). Wydzielenie sfery publicznej w XVI w. w
zestawieniu z modelami antycznym i reprezentacyjnym. Racja stanu: państwo a
jednostka (obywatel). Koncepcje praw podmiotowych; różne systemy
normatywne. Moralny wymiar życia człowieka a moralność sfery publicznej?
Problemy moralne rozstrzygane również w sferze publicznej (aborcja, eutanazja,
kara śmierci). Uczciwość i prawdomówność uczestników sfery publicznej.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie eseju traktującego o zagadnieniach poruszanych w trakcie
zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
W ramach warsztatów dyskutowane będą nie tylko różne modele sfery publicznej (w szczególności cztery prezentowane
przez Habermasa), ale także omówione zostaną sposoby pojmowania etyki, która ewentualnie rozpoznawana jest w sferze
publicznej (jak choćby w modelu antycznym) lub jest nazwą dla zespołu oczekiwanych a poprawnych praktyk wymagających
spełnienia nade wszystko warunku bezstronności. Na tym tle ukazaną zostaną współczesne debaty o powinnych
zachowaniach w sferze publicznej, odróżnianej od sfery rywatnej, a przy tym stanowiącej arenę kształtowania być może
jedynego powszechnie obowiązującego systemu normatywnego, którym ma być system prawny.

Sylabusy
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Komunikacja polityczna w cyberprzestrzeni
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polityka i media

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLPIMS.280.5cd559b1b2550.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej charakteru, przebiegu i uczestników procesów
komunikowania politycznego w cyberprzestrzeni. Studenci rozwiną swoje politologiczne zainteresowania
w wybranym przez siebie, korespondującym z zaplanowanymi treściami, kierunku.

C2

Studenci zdobędą umiejętność analizowania zjawisk elektronicznej komunikacji politycznej, identyﬁkowania ich
uwarunkowań i omawiania konsekwencji wykorzystania cyfrowych narzędzi dla przebiegu procesów politycznych.

C3

Celem jest również ćwiczenie przez studentów umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi,
prezentacjami multimedialnymi oraz tworzeniem eseju politologicznego i sprawozdań

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie rolę nowych mediów cyfrowych
w procesach funkcjonowania władz państwowych
i organizacji politycznych.

POL_K2_W02

projekt, esej,
prezentacja, udział w
dyskusjach

W2

Student zna i rozumie podstawowe technologie
cyfrowe i usługi internetowe wykorzystywane
we współczesnej komunikacji politycznej.

POL_K2_W07

projekt, esej,
prezentacja, udział w
dyskusjach

W3

Student zna i rozumie szanse i zagrożenia płynące
z wykorzystywania przez podmioty polityczne narzędzi
cyfrowej komunikacji.

POL_K2_W06,
POL_K2_W07

projekt, esej,
prezentacja, udział w
dyskusjach

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ posługiwać się zdobytą wiedzą
do identyﬁkowania i analizowania komunikacyjnej
działalności instytucji państwowych w nowych
mediach.

POL_K2_U01,
POL_K2_U02

projekt, esej, prezentacja

U2

Student potraﬁ wykorzystywać zdobytą wiedzę
do analizowania i wyjaśniania internetowej działalności POL_K2_U01,
komunikacyjnej partii politycznych i innych organizacji POL_K2_U02
społecznych.

projekt, esej, prezentacja

U3

Student potraﬁ porównywać ze sobą działania
komunikacyjne online aktorów politycznych
i prognozować ich potencjalne konsekwencje dla
działalności tych aktorów.

POL_K2_U03,
POL_K2_U04

projekt, esej, prezentacja

POL_K2_K02

projekt, esej,
prezentacja, udział w
dyskusjach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w roli osoby analizującej
i/lub kreującej komunikację instytucji politycznych
i publicznych w cyberprzestrzeni

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

4

Przygotowywanie projektów

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

2

przygotowanie eseju

9

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

1.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Wprowadzenie, przedstawienie problematyki zajęć, zadań dla studentów,
metod realizacji zadań. Dyskusja wprowadzająca.
2. Netokracja - nowa elita władzy? (tekst przewodni: A. Bard, J. Soderqvist,
Netokracja, rozdz. III). Dyskusja nad tematami wystąpień studentów.
3. Kampanie wyborcze w cyberprzestrzeni - narzędzia analiz i komunikacji
wyborczej online.
4. Serwisy społecznościowe a polityka – budowanie więzi i wspólnot (politycznych,
ideowych, wspierających etc.) poprzez komunikację.
5. Cyberprzestrzeń, analiza big data - modelowanie zachowań wyborczych w
cyberprzestrzeni.
6. Partie polityczne w cyberprzestrzeni - innowacyjność tradycyjnych organizacji
politycznych online (?)
7. Liderzy polityczni w cyberprzestrzeni: lider polityczny, lider opinii, lider
wirtualny - rola przywódców w erze cyfrowej.
8. Instytucje państwa w cyberprzestrzeni: e-administracja, e-government państwo czy e-państwo (podejście instytucjonalne)?
9. Aktywność obywatelska w cyberprzestrzeni: e-obywatele, hacktywiści w epaństwie (podejście funkcjonalne).
10. Prawicowy radykalizm polityczny w cyberprzestrzeni - transformacja narzędzi
propagowania poglądów i/czy transformacja idei.
11. Lewicowy radykalizm polityczny w cyberprzestrzeni - transformacja narzędzi
propagowania poglądów i/czy transformacja idei.
12. Polityczne user generated content w nowych mediach - web 2.0, 30..., a
komunikacja polityczna.
13. Polityczny visual content marketing w nowych mediach: era obrazkowa po
erze pisma - ściśle wizualne aspekty komunikacji politycznej online.
14. "Fake-newsy", "postprawda", deepfakes, fact-checking - propaganda,
dezinformacja, manipulacja a cyberprzestrzeń.
15. E-demokracja - prognozy wobec funkcjonowania demokracji w erze cyfrowej.

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

W ramach zajęć początkowych (spotkanie 1-2 i ew. nast. w zależności od
liczebności grupy) studenci wybeirają zagadnienie (pkt. 3-15) i uściślać tematy
swoich wystąpień (prezentacji) tak, aby każde wystąpienie było efektem
pogłębionej reﬂeksji się nad konkretnym problemem. W zależności od liczebności
grupy temat może być opracowany przez 1 lub 2 studentów.
Studenci przygotowują wstępne plany, a następnie konspekty wystąpień, do
zaakceptowania przez prowadzącego. W konspektach zagadnienia ww. (3-15)
ulegają sprecyzowaniu do postaci konkretnych tematów i tytułów.
Następnie wyznaczane są terminy prezentacji projektów, korespondujące z
kolejnością tematów zaprezentowaną wyżej.
W zależności od liczebności grupy część zajęć może być poświęcona wprost na
omawianie konspektów.
W zależności od liczebności grupy część ww. zagadnień (3-15) może być
realizowana w innych formach niż prezentacja projektu i dyskusja nad nim, np. w
formie wyłącznie dyskusji nad zadanym tekstem przewodnim, w formie wykładu
konwersatoryjnego lub w formie zadań analitycznych realizowanych przez
studentów w trakcie zajęć.

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, esej,
prezentacja, udział w
dyskusjach

Warunki uzyskania zaliczenia: 1. Przygotowanie i przedstawienie w
ustalonym terminie projektu-prezentacji multimedialnej i ustnej na
wybrany temat (korespondujący z treściami modułu, prezentację może
przygotować 1 lub 2 osoby w zależności od liczebności grupy;
szczególnie ważne w ocenie prezentacji, poza wyczerpaniem tematu,
jest osiągnięcie efektu zainteresowania publiczności i skłonienie jej do
dyskusji; brak dyskusji po wystąpieniu obniża ocenę (maks. 20 pkt;
min. do zaliczenia warunku 11 pkt.). 2. Napisanie i złożenie najpóźniej
w terminie ostatnich zajęć eseju poświęconego wybranemu tematowi
projektu (wersja pisemna projektu; 5-7 stron); (maks. 10 pkt; min. do
zaliczenia warunku 6 pkt.). 3. Napisanie i złożenie najpóźniej na
ostatnich zajęciach dwóch mini-esejów dotyczących wystąpień innych
studentów; (maks. 2x5 pkt; min. do zaliczenia warunku 2x3=6 pkt.);
objętość 1-2 strony A4 4. Aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach,
notowana przez prowadzącego i wliczana do oceny ogólnej) (maks. 5
pkt; min. do zaliczenia warunku - brak). Skala ocen: 1. 45-41 pkt – 5.0
2. 40-37 pkt – 4.5 3. 36-32 pkt – 4.0 4. 31-27 pkt – 3.5 5. 26-22 pkt –
3.0 6. 21 i mniej – 2.0 Warunki dopuszczenia do zaliczenia. 1. Obecność
na minimum połowie zajęć. 2. Usprawiedliwienie i odpracowanie
nieobecności (jeśli 2 lub więcej; nie więcej niż połowa zajęć)..
Niezależnie od nieobecności student musi wykonać i przedstawić od
oceny wszystkie zalecone zadania. Odpracowywanie nieobecności
polega na przestudiowaniu dodatkowych tekstów przewodnich lub na
dodatkowych zadaniach pisemnych.

215 / 241

Prawa i wolności człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.280.604e908f6558e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi standardami w zakresie ochrony praw jednostki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie: instytucje i procedury służące
ochronie praw jednostki; akty prawne ustalające
standardy ochrony praw jednostki które obowiązują
w porządku krajowym i międzynarodowym; tendencje
rozwojowe w zakresie ochrony praw jednostki
we współczesnym świecie.

POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W05

egzamin pisemny

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04

egzamin pisemny

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ: opisywać rolę norm prawnych
w zakresie ochrony praw jednostki; interpretować
zjawiska społeczne i polityczne związane
z naruszeniami praw jednostki we współczesnym
świecie; posługiwać się terminologią stosowaną
w odniesieniu do mechanizmów i procedur służących
zapewnieniu przestrzegania praw jednostki.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do: samodzielnego pogłębiania
wiedzy z zakresu praw i wolności człowieka
i obywatela; uznania znaczenia ochrony praw
jednostki dla właściwego funkcjonowania państwa
i społeczeństwa; prowadzenia dyskusji na temat
pożądanego zakresu ochrony praw jednostki
i przedstawiania w tym obszarze własnych
spostrzeżeń i opinii.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Program wykładu obejmuje m.in. przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu
praw i wolności człowieka oraz przedstawienie mechanizmów funkcjonowania
ochrony praw jednostki w porządku wewnętrznym i międzynarodowym systemów uniwersalnego (ONZ), europejskiego (Rady Europy, UE),
amerykańskiego oraz pozostałych systemów regionalnych. Przedmiotem zajęć jest
W1, U1, K1
ponadto dogłębna analiza rozumienia i przestrzegania poszczególnych praw i
wolności (m.in. wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; wolność sumienia i
wyznania; zakaz dyskryminacji; wybrane prawa socjalne), a także problem
dopuszczalnych ograniczeń w tym zakresie (np. w warunkach stanów
nadzwyczajnych) oraz roli organizacji pozarządowych aktywnych w obszarze
ochrony praw jednostki.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny złożony z pytań otwartych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Ruchy społeczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.280.5cd42cf43f83e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celami kursu są: zaznajomienie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi służącymi do opisu ruchów
społecznych i dynamiki społecznej; dostarczenie wiedzy teoretycznej, wyjaśniającej różne formy społecznej
kontestacji; znajomość egzempliﬁkacji empirycznej, kojarzonej z „nowymi ruchami społecznymi”; rozumienie
relacji zachodzących między aktywną działalnością ruchów społecznych a współczesnymi procesami społecznopolitycznymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

rozpoznaje różne typy i formy ruchów społecznych

POL_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

W2

wykorzystuje wiedzę na temat regularności
i mechanizmów, którym podporządkowane są ruchy
społeczne, do analizy zjawisk społeczno-politycznych

POL_K2_W04

egzamin pisemny / ustny

W3

posiada umiejętność rozpoznawania i opisywania
ruchów społecznych oraz krytycznego odnoszenia się
do proponowanych wyjaśnień teoretycznych

POL_K2_W04

egzamin pisemny / ustny

W4

rozpoznaje problemy polityczne, społeczne
i kulturowe, stymulujące powstawanie ruchów
społecznych

POL_K2_W04

egzamin pisemny / ustny

W5

analizować i rozpoznawać współczesną aktywność
nowych ruchów społecznych

POL_K2_W04

egzamin pisemny / ustny

POL_K2_U04,
POL_K2_U05

egzamin pisemny / ustny

POL_K2_K04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ podjąć merytoryczną dyskusję nad
problematyką dotyczącą ruchów społecznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest zdolny do podjęcia aktywności obywatelskiej
w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas poszczególnych spotkań na wykładach omawiane są następujące
zagadnienia: a) Podstawowe deﬁnicje, klasyﬁkacje i problemy w badaniu ruchów
społecznych; b) Ruchy społeczne jako wytwór nowoczesności; c) Formy działań i
cykle protestu; d) Ruchy społeczne a demokracja; e) Teorie ruchów społecznych;
f) Struktura, podmiotowość, zmiana społeczna a ruchy społeczne; g) Ruch
społeczny a kultura.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych na które składają
się: - treści przekazywane podczas wykładów, - wiedza uzyskana na
podstawie samodzielnego studiowania podręczników
egzamin pisemny / ustny
obowiązkowych. Egzamin składa się z pytań otwartych Czas trwania
egzaminu: 60 minut. Egzaminy odbywają się zgodnie z
harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymogów wstępnych

Sylabusy
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Komunikowanie polityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.280.5cd559ba45342.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi aspektami teoretycznymi odnoszącymi się do problematyki
komunikowania politycznego

C2

Analiza najważniejszych zjawisk i praktyki komunikowania politycznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

teorie i podejścia badawcze w komunikowaniu
politycznym

POL_K2_W01,
POL_K2_W07

zaliczenie ustne,
prezentacja

W2

ma wiedzę na temat funkcjonowania systemów
medialnych oraz ich roli w procesie komunikowania
politycznego

POL_K2_W05,
POL_K2_W07

zaliczenie ustne,
prezentacja

analizować zachowania dotyczące aktorów procesu
komunikowania politycznego, w szczególności aktorów
politycznych

POL_K2_U02,
POL_K2_U06

zaliczenie ustne,
prezentacja

U2

krytycznie analizować treści przekazu medialnego

POL_K2_U01,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

zaliczenie ustne,
prezentacja

U3

krytycznie analizować formy komunikowania
politycznego

POL_K2_U01,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

zaliczenie ustne,
prezentacja

POL_K2_K02,
POL_K2_K04

zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

bycia skutecznym nadawcą i świadomym odbiorcą
komunikowania politycznego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Konceptualizacja pojęcia komunikowanie polityczne:
- Podejścia badawcze w komunikowaniu politycznym
1.

W1, W2
- Klasyczne modele komunikowania politycznego
- Współczesne modele komunikowania politycznego

Sylabusy
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Aktorzy komunikowania politycznego:
- Media w procesie komunikowania politycznego
- Relacje mediów i aktorów politycznych
2.

W1, W2, U1, U2, U3, K1
- Relacje mediów i obywateli

- Współczesne modele przepływu informacji
- Formy przepływu informacji
3.

W1, W2, U1, U2, U3, K1
- Narządzia przepływu informacji

Podmioty komunikowania politycznego i analiza ich aktywności. Wybrane
przypadki.

4.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Nowe media w procesie komunikowania politycznego:
5.

- wzory przepływu informacji politycznych w mediach tradycyjnych

U1, U2, U3, K1

- wzory przepływu informacji politycznych w mediach online

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, prezentacja obecność, aktywność, prezentacja, zaliczenie ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Media a aspekt wolności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.280.5cd559ad5a066.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie przez studentów szerokiego spektrum powiązań pomiędzy mediami i różnymi aspektami wolności

C2

Omówienie problematyki wolności słowa, pluralizmu w mediach, granic owych wolności i konsekwencji
związanych z ich naruszeniem,

C3

Poznanie norm ograniczających swobodę działania i wypowiadania się w mediach zarówno w sferze aktów
prawnych jak i np. kodeksów etycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna i rozumie aktualną sytuację polityczną
i gwarancje wolności słowa

POL_K2_W04,
POL_K2_W07

prezentacja

W2

historyczne uwarunkowania kształtowania
i ewoluowania zasad wolności słowa i pluralizmu
w mediach, jak również ich ograniczeń.

POL_K2_W05,
POL_K2_W07

prezentacja

U1

Wykorzystać wiedzę na tematy związane z wolnością
POL_K2_U01,
mediów w Polsce, jej ograniczeniami i konsekwencjami
POL_K2_U04,
związanymi z naruszaniem obowiązujących norm
POL_K2_U06
do uczestniczenia w dyskusjach

prezentacja

U2

Prognozować dalszy model działania mediów oraz
stojące przed nim wyzwania w kontekście
zagwarantowania wolności słowa i zasad pluralizmu.

POL_K2_U04,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

prezentacja

K1

wykorzystania swojej wiedzy na tematy związane
z wolnością mediów w Polsce, jej ograniczeniom
i konsekwencjom związanych z naruszaniem
obowiązujących norm do uczestniczenia w dyskusjach

POL_K2_K01,
POL_K2_K02,
POL_K2_K04

prezentacja

K2

wykonania analizy stanu faktycznego w oparciu
o dostępne w przestrzeni publicznej informacje
o bieżących problemach lub wydarzeniach

POL_K2_K04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie projektu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie wolności - ujęcie prawne, ﬁlozoﬁczne i etyczne

W1, W2, U1, K1

2.

Media w Polsce i na świecie funkcjonujące w oparciu o zasady wolności i
pluralizmu

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Naruszenia swobód i wolności słowa oraz mediów w wybranych krajach

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza
mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczne uczestnictwo w
zajęciach, dopuszczalne są nie więcej niż 2 nieobecności. Każdy student
zobowiązany jest również do opracowania materiałów multimedialnych i
przygotowania jednej prezentacji na wybrany przez siebie i skonsultowany
z prowadzącą, temat. Wśród ocen cząstkowych, wpływających na
ostateczną ocenę zaliczeniową, bardzo cenione są oceny z aktywności i
pracy w grupach. Uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji oraz
aktywności i pracy zespołowej, przy odpowiedniej frekwencji, stanowi
podstawę do uzyskania zaliczenia. Brak aktywnej pracy na zajęciach może
zostać zastąpiony dodatkowym pisemnym zaliczeniem. Forma zaliczenia
końcowego - ustna
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Państwo i polityka w Afryce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.280.605a786a5a0fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem warsztatów jest zapoznanie studentów z wyzwaniami jakie stoją przed współczesnymi państwami
afrykańskimi, jak również zarysowanie najważniejszych problemów międzynarodowych stosunków politycznych
na kontynencie afrykańskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie najważniejsze problemy państw
afrykańskich.

POL_K2_W05,
POL_K2_W06

projekt, aktywność na
zajęciach
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W2

Student rozumie kluczowe regionalne i transnarodowe
wyzwania stojące przed państwami afrykańskimi.

POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

projekt, aktywność na
zajęciach

W3

Student zna i charakteryzuje podstawowe zagadnienia
związane z polityką zagraniczną państw afrykańskich.

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04

projekt, aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ omówić specyﬁkę regionalną państw
Afryki.

POL_K2_U01,
POL_K2_U03,
POL_K2_U05

projekt, aktywność na
zajęciach

U2

Student potraﬁ wskazać i omówić uwarunkowania
historyczne i geograﬁczne afrykańskich państwowości.

POL_K2_U01,
POL_K2_U02

projekt, aktywność na
zajęciach

U3

Student potraﬁ wykorzystać zdobytą na zajęciach
wiedzę oraz umiejętność samodzielnego wyszukiwania
literatury przy analizie i interpretacji problemów,
z którymi mierzą się państwa afrykańskie.

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05

projekt, aktywność na
zajęciach

K1

Student jest gotów do krytycznego odbioru informacji
medialnych dotyczących stosunków
międzynarodowych w Afryce, jak również
wykorzystania zdobytej w trakcie zajęć wiedzy
w procesie podejmowania decyzji i pracy nad różnego
rodzaju projektami związanymi z zagadnieniami
dotyczącymi współczesnej Afryki.

POL_K2_K01

projekt, aktywność na
zajęciach

K2

Student jest przygotowany do aktywnego
uczestniczenia w grupach realizujących wspólne cele
(np. przygotowanie projektu, raportu itp.).

POL_K2_K01,
POL_K2_K03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie projektu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

229 / 241

Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Struktura warsztatów:
1. Metodologia badań afrykanistycznych; 2. Konteksty historyczne państw
afrykańskich; 3. Konteksty geograﬁczne państw afrykańskich; 4. Konteksty
społeczne państw afrykańskich; 5. Konteksty polityczne państw afrykańskich; 6.
Konteksty militarne państw afrykańskich; 7. Państwa afrykańskie w dyskursie o
bezpieczeństwie międzynarodowym; 8. Stosunki międzynarodowe w Afryce; 9.
Współpraca państw afrykańskich w organizacjach regionalnych i
ponadregionalnych; 10. Wyzwania stojące przed państwami regionu

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, udział w badaniach, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie w oparciu o przygotowywany w ramach zajęć
projekt, aktywność na zajęciach projekt. Dodatkowe punkty za aktywność na zajęciach. Do
oceny wykorzystywana jest standardowa skala ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Obecność na zajęciach obowiązkowa ze względu na warsztatowy charakter zajęć.

Sylabusy
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Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Francji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.280.605a78ba60c58.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiotem kursu jest analiza polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Francji oraz wyjaśnienie znaczenia i roli
Francji w świecie oraz wpływu tego państwa na kształtowanie ładu światowego. Celem jest przegląd
uwarunkowań, instrumentów i potencjału Francji oraz historycznego wkładu w rozwój geopolityki światowej,
określenie mechanizmu kształtowania decyzji w polityce zagranicznej i wojskowej Francji, a także nakreślenie
założeń europejskiej, transatlantyckiej, azjatyckiej, bliskowschodniej i afrykańskiej polityki zagranicznej Francji.
Analizowana jest także rola Francji w kształtowaniu europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony a także
stanowiska i percepcji Francji wobec wybranych problemów globalnych. Uczestnicy nabywają wiedzę na temat
funkcjonowania francuskiej służby zagranicznej, ośrodków decyzyjnych i decydentów kształtujących wizje
i miejsce własnego kraju w polityce światowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna teorie i koncepcje oraz założenia współczesnej
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Francji Zna
i rozumie znaczenie i rolę Francji w kształtowaniu
światowego i regionalnego systemu bezpieczeństwa
i ma pogłębioną wiedzę na temat roli Francji
w stosunkach międzynarodowych

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Zna uwarunkowania i ma podstawową wiedzę
na temat polityki zagranicznej Francji Ma wiedzę
na temat organizacji francuskiej służby zagranicznej,
struktury oraz funkcjonowania

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

Zna cechy polityki wojskowości Francji Zna struktury
i zakres kompetencji organów państwa w sferze
wojskowości

POL_K2_W01,
POL_K2_W02,
POL_K2_W03,
POL_K2_W04,
POL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

U1

Potraﬁ analizować aktywność dyplomatyczną i rolę sił
zbrojnych Francji w kształtowaniu systemu
bezpieczeństwa europejskiego Charakteryzuje
francuskie siły zbrojne i ich udział w misjach
pokojowych

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04,
POL_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Interpretuje i ocenia politykę zagraniczną Francji,
potraﬁ właściwie interpretować decyzje francuskich
ośrodków politycznych wobec bieżących wydarzeń
politycznych i społecznych Potraﬁ wykazać,
analizować i oceniać związki przyczynowo-skutkowe
oddziałujące na politykę zagraniczną Francji
i interpretować najważniejsze wydarzenia z zakresu
francuskiej polityki zagranicznej w XXI w.

POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

Potraﬁ zidentyﬁkować źródła zagrożeń dla
bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa, formułować
oceny, komentarze dotyczące problemów polityki
zagranicznej i europejskiej Francji

POL_K2_U01,
POL_K2_U02,
POL_K2_U05,
POL_K2_U06

zaliczenie na ocenę

K1

Jest przygotowany do pracy w służbie zagranicznej
oraz do podjęcia aktywności zawodowej w
instytucjach i organizacjach odpowiadających
za analizę polityki zagranicznej państwa

POL_K2_K01,
POL_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Jest gotów wykorzystać uzyskaną wiedzę
i umiejętności do pełnienia ról społecznych w zakresie
objaśniania i przewidywania kierunków polityki
zagranicznej Francji i bieżącej sytuacji
międzynarodowej

POL_K2_K03,
POL_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K3

Jest gotów do inicjowania, organizowania
i uczestnictwa w projektach społecznych oceny
procesów i zachodzących zmian z udziałem Francji
na arenie międzynarodowej w XXI w.

POL_K2_K02,
POL_K2_K03,
POL_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie referatu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Międzynarodowe uwarunkowania francuskiej mocarstwowości
Rola potęgi militarnej Francji w stosunkach międzynarodowych
Rola prezydenta V Republiki Francuskiej w kształtowaniu polityki zagranicznej
Francji a Quai d’Orsay

W1, W2, W3, U1, U2, K3

2.

Siły zbrojne Francji i aktywność dyplomatyczna
Udział Francji w NATO i sojuszach obronnych
Rola i znaczenie bilateralnej współpracy w dziedzinie wojskowości
Ewolucja francuskiej polityki bezpieczeństwa w Europie
„Europa Obrony:” ambicje vs rzeczywistość na tle stosunków francusko –
amerykańskich

W3, U1, U3, K2, K3

3.

Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Francji: między współpracą a
rywalizacją
Francja i Niemcy: pogłębiona współpraca na tle rozbieżności
UE i polityka europejska Francji
Polityka Francji wobec Rosji: równoważenie bilateralnych interesów i
uniwersalnych wartości
W pogoni za zróżnicowanym podejściem: Chiny, Indie i Japonia w polityce
zagranicznej Francji

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

4.

Polityka zagraniczna Francji wobec Bliskiego Wschodu: zaangażowanie z
obowiązku
Wyzwania polityki afrykańskiej Francji wobec zróżnicowania kontynentu
Frankofonia w polityce zagranicznej Francji

W1, W2, U2, K2

5.

Francja wobec najważniejszych wyzwań XXI wieku (przywództwo w
międzynarodowym wysiłkom przeciwdziałania zmianom klimatu, migracje,
ewolucja ładu światowego, zagrożenia terroryzmu, integracja europejska,
stabilizacja w Afryce i dziedzictwo postkolonialne).

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład

Sylabusy

233 / 241

konwencjonalny, metoda projektów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu odbywa się poprzez przygotowanie
prezentacji nt. kierunków i scenariuszy polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa Francji w trakcie sesji egzaminacyjnej.
Dodatkowe punkty do zaliczenia można uzyskać w trakcie
semestru za obecność połączoną z aktywnością/referatem
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Problemy bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.280.605a79070137a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze współczesnymi teoriami bezpieczeństwa oraz siatką pojęć z zakresu bezpieczeństwa
międzynarodowego

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu kategorii i obszarów zagrożeń dla współczesnego bezpieczeństwa
międzynarodowego

C3

Wykształcenie u studentów kompetencji w analizowaniu, wyjaśnianiu oraz stosowaniu różnych podejść do
studiów nad bezpieczeństwem

C4

Uświadomienie słuchaczom transnarodowej dynamiki wpływającej na to, jak pojmujemy bezpieczeństwo zarówno
pod względem pojęciowym, jak i w praktyce polityki bezpieczeństwa.

C5

Uświadomienie znaczenia dostosowania wiedzy do określonych kontekstów

C6

Doskonalenie przez studentów umiejętności krytycznej analizy i oceny tekstów akademickich i politycznych

C7

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych (skuteczne przedstawianie złożonych argumentów w sposób jasny
i zwięzły)

C8

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych (skuteczne przedstawianie złożonych argumentów w sposób jasny
i zwięzły)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna współczesne teorie bezpieczeństwa oraz siatkę
pojęć z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego
oraz stosunków międzynarodowych

POL_K2_W01,
POL_K2_W02

esej

W2

Posiada wiedzę z zakresu kategorii i obszarów
zagrożeń dla współczesnego bezpieczeństwa
międzynarodowego

POL_K2_W02,
POL_K2_W05

esej

W3

Student rozumie transnarodową dynamikę wpływającą
na to, jak pojmujemy bezpieczeństwo zarówno pod
względem pojęciowym, jak i w praktyce polityki
bezpieczeństwa.

POL_K2_W02,
POL_K2_W03

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analizować oraz wyjaśniać współczesne zajwiska
w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego

POL_K2_U02,
POL_K2_U03

esej, prezentacja

U2

Dokonać krytycznej analizy i oceny tekstów
akademickich i politycznych.

POL_K2_U02,
POL_K2_U03

esej, prezentacja

U3

Potraﬁ dostosować posiadaną wiedzę do określonych
kontekstów

POL_K2_U02,
POL_K2_U03

esej, prezentacja

POL_K2_K02

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

Student uznaje znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz jest
świadom konieczności zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu
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K2

Student ma świadomość konieczności rozwijania
dorobku, podtrzymywania etosu, a także
przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej
oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

POL_K2_K04

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

10

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie eseju

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Zagadnienia wstępne. Pojęcie i istota bezpieczeństwa. Rodzaje i typy
bezpieczeństwa. Źródła zagrożeń.
2. Ujęcia teoretyczne w badaniach nad bezpieczeństwem - zarys
3. Zagrożenia militarne. Spory i konﬂikty międzynarodowe oraz ich konsekwencje.
4. Proliferacja broni masowego rażenia.
5. Zagrożenia asymetryczne. Charakter i specyﬁka konﬂiktów asymetrycznych.
6. Zagrożenia asymetryczne. Zorganizowana przestępczość transnarodowa
7. Państwa upadłe, a bezpieczeństwo regionalne
8. Zagrożenia terrorystyczne. Współczesny wymiar terroryzmu.
9. Bezpieczeństwo energetyczne. Surowce naturalne jako broń polityczna
10. Zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z nierównościami ekonomicznymi
11. Migracje i społeczeństwo. Granice i bezpieczeństwo.
12. Degradacja środowiska naturalnego i zmiany klimatyczne
13. Zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu następuje na podstawie: 1. Przygotowanie prezentacji
multimedialnej przedstawiającej wybrane zagadnienie, ocena na
podstawie jej przebiegu oraz przedstawionej bibliograﬁi. 2. Eseju na temat
uzgodniony z prowadzącym 3. Aktywności podczas zajęć w postaci
aktywnego udziału w dyskusji, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu
przygotowania merytorycznego.
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Futurologiczne koncepcje bezpieczeństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
politologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMPOLS.280.605a79424d5b0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0388Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i
informacjami

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie z popularnymi kanonami rozwoju prognostyki systemowej, technologicznej i społecznej
w powiązaniu z reﬂeksją politologiczną, w tym w szczególności z badaniami nad bezpieczeństwem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna asadnicze wyznaczniki współczesnej myśli
POL_K2_W02,
futorologicznej oraz kierunki rozwoju i ew.
POL_K2_W05
implementacji popularnych koncepcji

esej
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W2

Student zna i rozumie znaczenie inspiracji i reﬂeksji
kulturowej oraz socjologicznej i ﬁlozoﬁcznej dla
decydowania politycznego i rozwoju badań naukowych

POL_K2_W02,
POL_K2_W05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ identyﬁkować główne problemy,
w oparciu o które powstają projekty, wizje oraz
warianty ich rozwiązania

POL_K2_U02,
POL_K2_U03,
POL_K2_U05

esej

U2

Student potraﬁ przeprowadzić analizę wiążącą
reﬂeksję nad bezpieczeństwem, systemem
międzynarodowym oraz władzą w kontekście predykcji
związanej z procesami rozwojowymi

POL_K2_U02,
POL_K2_U05

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do interdyscyplinarnej analizy
problemów rozwojowych

POL_K2_K01

esej

K2

Student jest gotowy do aktywności w sferze
popularnonaukowej, mediach i polityce
uwzględniającej zdolności kreatywnego rozwiązywania
problemów

POL_K2_K03,
POL_K2_K04

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Futurologia - nurt badawczo - rozwojowy czy popkulturowa nadkreatywność?

W1

2.

Od utopii do anty-utopii (dystopii) - H.G. Wells, G. Orwell, A. Huxley, S. Lem, P.K.
Dick

W2

3.

Jednostka i bezpieczeństwo: ujęcie późnonowoczesne (Bauman, Giddens)

W1, U1

4.

Cywilizacja III fali - hegemonia informacji (A., H. Toﬄer)

U1, U2

5.

Biopolityka - bioetyka - biotechnologia

U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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6.

Futurystyczne pole walki: technologiczna rewolucja; koncepcja elektronicznego
żołnierza

U1, U2, K1, K2

7.

Przekraczanie granic - perspektywa transhumanistyczna (R. Kurzweil)

U1, U2, K1, K2

8.

Astropolityka - ku kolonizacji (państwa, korporacje, wizjonerzy)

U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie uwzględnia aktywność oraz pisemny esej na wybrany temat z
zakresu zagadnień poruszanych na zajęciach.
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

relacje międzykulturowe

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

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

54%

Nauki o kulturze i religii

19%

Językoznawstwo

12%

Historia

6%

Psychologia

3%

Filozoﬁa

3%

Nauki o polityce i administracji 3%

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

Koncepcja kształcenia
Kształcenie na kierunku relacje międzykulturowe bardzo dobrze wpisuje się w założenia przyszłej Strategii rozwoju
Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2021-2030, oferując znakomity poziom merytoryczny, jak i oferując treści, które mogą
mieć realny społeczny wpływ. W misji uczelni określonej w poprzedniej strategii, obowiązującej do momentu uchwalenia
nowej, stwierdza się, że Uniwersytet Jagielloński "w atmosferze tolerancji i wolności buduje trwałe relacje ze społeczeństwem
oraz kształtuje otwartość na nieznane, wrażliwość humanistyczną i odpowiedzialność za działanie", co jest spójne z
założeniami i wdrażaniem programu studiów na omawianym kierunku. Studia na kierunku relacje międzykulturowe
wieloaspektowo przygotowują do wymienionych działań. Kształcenie osób świadomych podobieństw i różnic między
poszczególnymi kulturami konieczne jest dla rozwoju rzeczywistej tolerancji oraz otwartość we współczesnym świecie.
Koncepcja kształcenia zakładająca realizację wskazanych zadań określonych w strategii znajduje pełne odzwierciedlenie w
efektach uczenia się i powiązanych z nimi celach kształcenia, które są wskazane poniżej.

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

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

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Aby jak najpełniej odpowiedzieć na potrzeby społeczno-gospodarcze, program kształcenia zakłada, że absolwenci nie tylko
uzyskają teoretyczną i faktograﬁczną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, ale też zdobędą potrzebne
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kompetencje miękkie, w tym komunikacyjne i międzykulturowe, pozwalające na rzeczywiste podjęcie pracy w środowisku
międzykulturowym i współpracę zawodową z partnerami z innych krajów. Realizacji tego celu służą specjalizacje oferowane
studentom (komunikacja międzykulturowa oraz mediacje i praca z mniejszościami), w ramach których nacisk położony jest
na rozwój kompetencji zawodowych i odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania prowadzone przez pracowników Instytutu Studiów Międzykulturowych dotyczą zagadnień związanych z
wielokulturowością, relacjami międzykulturowymi, komunikacją między osobami wywodzącymi się z różnych kultur,
stosunkami między kulturami większościowymi i mniejszościami kulturowymi oraz przeobrażaniem się wspólnot kulturowych
wraz z ich tradycjami i różnymi formami ekspresji artystycznej w wyniku intensywnych migracji i kontaktów z
przedstawicielami innych tradycji oraz odmiennymi ideami. Cechą charakterystyczną badań podejmowanych w Instytucie
Studiów Międzykulturowych nad takim złożonym zestawem problemów jest ich interdyscyplinarne ujęcie. Znajduje to
odzwierciedlenie w tym, że zespół jednostki współtworzą badacze wywodzący się z różnych dyscyplin nauk humanistycznych
(antropologia, etnologia, ﬁlozoﬁa, historia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, religioznawstwo) i
społecznych (nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, socjologia, psychologia).

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

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedziba Instytutu Studiów Międzykulturowych znajduje się w siedzibie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest to nowoczesny budynek, oddany do użytku w 2020 roku po gruntownym remoncie i termomodernizacji. Budynek
położony jest przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Budynek wyróżnia się wykorzystaniem technologii termomodernizacyjnych, a
w szczególności:
- zamontowaniem na całej południowej elewacji (6 kondygnacji) paneli fotowoltaicznych najnowszej generacji,
- wyposażeniem wszystkich pomieszczeń biurowych i dydaktycznych w termo konwektory,
- zainstalowaniem systemu BMS (Building Management System - system zarządzania systemami automatycznego
sterowania w budynku. Zadaniem automatyki BMS jest integrowanie instalacji występujących w obiekcie – oświetlenia,
wentylacji, klimatyzacji itp.).
Budynek dysponuje 68 salami niezbędnymi do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia jednocześnie dla
2673 osób. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Instytutu Studiów Międzykulturowych prowadzone są w
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następujących salach dydaktycznych:
- sala 139 – 75 miejsc (sala multimedialna)
- sala 144 – 30 miejsc (sala multimedialna)
- sala 201 – 40 miejsc (sala multimedialna)
- sala 327 - 40 miejsc (sala multimedialna)
- sala 436 – 25 miejsc (sala multimedialna)
- sala 0.15 – 150 miejsc (sala multimedialna, wspólna dla ISM, IE oraz IAiSP)
W budynku przy ul. Reymonta 4 wszyscy studenci i pracownicy mają dostęp do sieci komputerowej zarówno stacjonarnej, jak
i mobilnej.
Biblioteka ISM znajduje się w bibliotece wydziałowej. Zajmuje ona 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:

0314

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
W toku studiów należy zrealizować jedną z dwóch specjalizacji – Komunikacja międzykulturowa albo Mediacje i praca z
mniejszościami. Wybór jednej z dwóch specjalizacji następuje przed końcem I roku studiów, a zajęcia specjalizacyjne
realizowane są w trakcie II i III roku studiów (dwa w każdym semestrze). Należy zrealizować 7 z oferowanych modułów
wybranej specjalizacji. Każdy moduł specjalizacyjny uruchamiany jest co dwa lata dla studentów II i III roku danej
specjalizacji. W ramach modułów fakultatywnych, oprócz zajęć seminaryjnych i lektoratu drugiego języka obcego, należy
uzyskać przynajmniej 23 punktów ECTS za moduły fakultatywne z dyscypliny nauk socjologicznych (w tym 5 za moduły w
języku obcym) oraz przynajmniej 20 punktów ECTS za moduły fakultatywne z zakresu nauk o kulturze i religii (w tym 5 za
moduły w języku obcym). W ramach kształcenia językowego należy zdać egzamin z języka angielskiego (przynajmniej na
poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i drugiego języka obcego (przynajmniej na poziomie A1
EOKJ), a także obligatoryjne translatorium i przynajmniej dwa moduły fakultatywne w języku obcym (10 punktów ECTS).

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

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

178

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

19

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

64

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

2

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

23 ECTS z nauk socjologicznych
oraz 20 ECTS z nauk
humanistycznych

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1699

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

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

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Uzyskanie 180 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych i praktyk zawodowych, złożenie
zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

RMI_K1_W01

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

P6U_W

RMI_K1_W02

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

P6S_WG

RMI_K1_W03

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

P6S_WG

RMI_K1_W04

Absolwent zna i rozumie koncepcje analityczne dotyczące procesów społecznokulturowych oraz różnych form działalności organizacji o charakterze społecznokulturowym, gospodarczym i politycznym w przestrzeni ponadnarodowej.

P6S_WG

RMI_K1_W05

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

P6S_WK

Kod

Treść

PRK

RMI_K1_U01

Absolwent potraﬁ 0pisywać problemy społeczne i przeprowadzać studia przypadków i
proste analizy porównawcze, wykorzystując do tego metody i narzędzia badawcze z
P6S_UW
zakresu nauk socjologicznych oraz innych nauk społecznych i humanistycznych.

RMI_K1_U02

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

P6S_UO

RMI_K1_U03

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

P6S_UK

RMI_K1_U04

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

P6S_UU

Umiejętności

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

RMI_K1_K01

Absolwent jest gotów do angażowania się na rzecz dialogu międzykulturowego i
działań na rzecz mniejszości kulturowych, jak i ochrony dziedzictwa i wartości własnej P6S_KO
grupy kulturowej.

RMI_K1_K02

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

P6S_KK

RMI_K1_K03

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

P6S_KR

Efekty uczenia się

PRK
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Plany studiów
Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty
fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę
przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje
możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów
realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie
odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (23, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk
humanistycznych (20, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych
można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do
niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w
sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wprowadzenie do nauki o relacjach międzykulturowych

45

5,0

egzamin

O

Filozoﬁa

45

5,0

egzamin

O

Regiony kulturowe świata

45

5,0

egzamin

O

Religie świata

30

4,0

egzamin

O

Antropologia kultury

30

4,0

egzamin

O

Redakcja tekstów naukowych

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

WF

30

-

zaliczenie

O

BHK

4

-

zaliczenie

O

Tutorial

15

1,0

zaliczenie

O

Dzieje starożytnych i średniowiecznych relacji międzykulturowych

45

5,0

egzamin

O

Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych

45

5,0

egzamin

O

Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce

45

5,0

egzamin

O

Wybrane aspekty współczesnych stosunków międzynarodowych

30

4,0

egzamin

O

Psychologia międzykulturowa

30

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne

O

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

30

3,0

zaliczenie

F

Nordycki krąg kulturowy

30

3,0

zaliczenie

F

Kulturowe aspekty wojny

30

3,0

zaliczenie

F

Trzecie kino w perspektywie antropologicznej

30

3,0

zaliczenie

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wprowadzenie do kultury Japonii

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura i performans

30

3,0

zaliczenie

F

Genius loci a antropologia miasta

30

3,0

zaliczenie

F

Przyszłość dziedzictwa religijnego

30

3,0

zaliczenie

F

Culture of Spoken English

30

5,0

zaliczenie

F

Język japoński

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Music in Cultures

30

5,0

zaliczenie

Iranian cinema as a form of cultural modernity

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne

F

O

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

30

3,0

zaliczenie

F

Wielokulturowość Kanady

30

3,0

zaliczenie

F

Krytyczna analiza mediów

30

3,0

zaliczenie

F

Kultura polityczna Stanów Zjednoczonych

30

3,0

zaliczenie

F

Polonia w perspektywie porównawczej

30

3,0

zaliczenie

F

Zrozumieć Rosję

30

3,0

zaliczenie

F

Trening wrażliwości (między)kulturowej

30

3,0

zaliczenie

F

Procesy transkulturacji w perspektywie porównawczej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współcześni Romowie

30

3,0

zaliczenie

F

Instytucje w relacjach międzykulturowych

30

3,0

zaliczenie

F

Globalna współpraca humanitarna i rozwojowa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje międzykulturowe - perspektywa biznesowa

30

3,0

zaliczenie

F

Sustainable Tourism and Cultural Development

30

5,0

zaliczenie

F

Hiszpańskie ﬁesty i ich kulturowy kontekst

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bunt w kulturze

30

3,0

egzamin

Literatura światoczuła

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tutorial badawczy

30

6,0

egzamin

F

F

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty
fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę
przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje
możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów
realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie

Plany studiów
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odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (23, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk
humanistycznych (20, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych
można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na
kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych
przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wprowadzenie do nauki o relacjach międzykulturowych

45

5,0

egzamin

O

Filozoﬁa

45

5,0

egzamin

O

Regiony kulturowe świata

45

5,0

egzamin

O

Religie świata

30

4,0

egzamin

O

Antropologia kultury

30

4,0

egzamin

O

Redakcja tekstów naukowych

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

WF

30

-

zaliczenie

O

BHK

4

-

zaliczenie

O

Dzieje starożytnych i średniowiecznych relacji międzykulturowych

45

5,0

egzamin

O

Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych

45

5,0

egzamin

O

Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce

45

5,0

egzamin

O

Wybrane aspekty współczesnych stosunków międzynarodowych

30

4,0

egzamin

O

Psychologia międzykulturowa

30

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne

O

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

30

3,0

zaliczenie

F

Nordycki krąg kulturowy

30

3,0

zaliczenie

F

Kulturowe aspekty wojny

30

3,0

zaliczenie

F

Trzecie kino w perspektywie antropologicznej

30

3,0

zaliczenie

F

Wprowadzenie do kultury Japonii

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura i performans

30

3,0

zaliczenie

F

Genius loci a antropologia miasta

30

3,0

zaliczenie

F

Przyszłość dziedzictwa religijnego

30

3,0

zaliczenie

F

Culture of Spoken English

30

5,0

zaliczenie

F

Music in Cultures

30

5,0

zaliczenie

F

Język japoński

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Przedmiot
Iranian cinema as a form of cultural modernity

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne

O

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

30

3,0

zaliczenie

F

Wielokulturowość Kanady

30

3,0

zaliczenie

F

Krytyczna analiza mediów

30

3,0

zaliczenie

F

Kultura polityczna Stanów Zjednoczonych

30

3,0

zaliczenie

F

Polonia w perspektywie porównawczej

30

3,0

zaliczenie

F

Zrozumieć Rosję

30

3,0

zaliczenie

F

Trening wrażliwości (między)kulturowej

30

3,0

zaliczenie

F

Procesy transkulturacji w perspektywie porównawczej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współcześni Romowie

30

3,0

zaliczenie

F

Instytucje w relacjach międzykulturowych

30

3,0

zaliczenie

F

Globalna współpraca humanitarna i rozwojowa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje międzykulturowe - perspektywa biznesowa

30

3,0

zaliczenie

Hiszpańskie ﬁesty i ich kulturowy kontekst

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Sustainable Tourism and Cultural Development

30

5,0

zaliczenie

F

Bunt w kulturze

30

3,0

egzamin

F

Literatura światoczuła

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tutorial badawczy

30

6,0

egzamin

F

F

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty
fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę
przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje
możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów
realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie
odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (23, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk
humanistycznych (20, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych
można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na
kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych
przedmiotów wynosi 10 lub mniej

Semestr 3
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Dzieje nowożytnych relacji międzykulturowych

45

5,0

egzamin

O

Międzykulturowe badania porównawcze

45

5,0

egzamin

O

Socjologia kultury

45

5,0

egzamin

O

Cywilizacje współczesne

30

4,0

egzamin

O

Edukacja antydyskryminacyjna

30

4,0

egzamin

O

Język angielski

30

3,0

zaliczenie

O

Drugi język obcy

30

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne

O

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

30

3,0

zaliczenie

F

Nordycki krąg kulturowy

30

3,0

zaliczenie

F

Kulturowe aspekty wojny

30

3,0

zaliczenie

F

Trzecie kino w perspektywie antropologicznej

30

3,0

zaliczenie

F

Wprowadzenie do kultury Japonii

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura i performans

30

3,0

zaliczenie

F

Genius loci a antropologia miasta

30

3,0

zaliczenie

F

Przyszłość dziedzictwa religijnego

30

3,0

zaliczenie

F

Culture of Spoken English

30

5,0

zaliczenie

F

Music in Cultures

30

5,0

zaliczenie

F

Język japoński

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Iranian cinema as a form of cultural modernity

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne

O

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

30

3,0

zaliczenie

F

Wielokulturowość Kanady

30

3,0

zaliczenie

F

Krytyczna analiza mediów

30

3,0

zaliczenie

F

Kultura polityczna Stanów Zjednoczonych

30

3,0

zaliczenie

F

Polonia w perspektywie porównawczej

30

3,0

zaliczenie

F

Zrozumieć Rosję

30

3,0

zaliczenie

F

Trening wrażliwości (między)kulturowej

30

3,0

zaliczenie

F

Procesy transkulturacji w perspektywie porównawczej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współcześni Romowie

30

3,0

zaliczenie

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Instytucje w relacjach międzykulturowych

30

3,0

zaliczenie

Globalna współpraca humanitarna i rozwojowa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje międzykulturowe - perspektywa biznesowa

30

3,0

zaliczenie

Hiszpańskie ﬁesty i ich kulturowy kontekst

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Sustainable Tourism and Cultural Development

30

5,0

zaliczenie

F

Bunt w kulturze

30

3,0

egzamin

F

Literatura światoczuła

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tutorial badawczy

30

6,0

egzamin

Przedmiot

F

F

F

Ścieżka: KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
Wybór jednej z dwóch ścieżki następuje przed końcem I roku studiów, a zajęcia specjalizacyjne realizowane są w trakcie II i
III roku studiów. Należy zrealizować 7 z 8 modułów wybranej ścieżki. Każdy moduł specjalizacyjny uruchamiany jest co dwa
lata dla studentów II i III roku danej ścieżki.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Komunikacja międzykulturowa

30

3,0

zaliczenie

F

Psychologia komunikacji

30

3,0

zaliczenie

F

Komunikacja społeczna

30

3,0

zaliczenie

F

Savoir vivre i etykieta w komunikacji międzykulturowej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Negocjacje w warunkach wielokulturowości

30

3,0

zaliczenie

F

Język a kultura

30

4,0

zaliczenie

F

Stereotypy etniczne w mediach i kulturze

30

3,0

zaliczenie

F

Dyplomacja kulturowa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Ścieżka: MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI
Wybór jednej z dwóch ścieżki następuje przed końcem I roku studiów, a zajęcia specjalizacyjne realizowane są w trakcie II i
III roku studiów. Należy zrealizować 7 z 8 modułów wybranej ścieżki. Każdy moduł specjalizacyjny uruchamiany jest co dwa
lata dla studentów II i III roku danej ścieżki.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polityka integracyjna

30

3,0

zaliczenie

F

Psychologia migracji i akulturacji

30

3,0

zaliczenie

F

Edukacja międzykulturowa

30

3,0

zaliczenie

F

Mediacje kulturowe

30

3,0

zaliczenie

F

Kryminalne aspekty relacji międzykulturowych

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kulturowe aspekty praw człowieka

30

3,0

zaliczenie

F

Etniczna mobilizacja mniejszości

30

3,0

zaliczenie

F

Różnorodność kulturowa – problemy i wyzwania

30

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Dzieje nowożytnych relacji międzykulturowych

45

5,0

egzamin

O

Międzykulturowe badania porównawcze

45

5,0

egzamin

O

Socjologia kultury

45

5,0

egzamin

O

Język angielski

30

3,0

zaliczenie

O

Cywilizacje współczesne

30

4,0

egzamin

O

Edukacja antydyskryminacyjna

30

4,0

egzamin

O

Proseminarium licencjackie

30

4,0

zaliczenie

O

Drugi język obcy

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne

O

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

30

3,0

zaliczenie

F

Nordycki krąg kulturowy

30

3,0

zaliczenie

F

Kulturowe aspekty wojny

30

3,0

zaliczenie

F

Trzecie kino w perspektywie antropologicznej

30

3,0

zaliczenie

F

Wprowadzenie do kultury Japonii

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura i performans

30

3,0

zaliczenie

F

Genius loci a antropologia miasta

30

3,0

zaliczenie

F

Przyszłość dziedzictwa religijnego

30

3,0

zaliczenie

F

Culture of Spoken English

30

5,0

zaliczenie

F

Music in Cultures

30

5,0

zaliczenie

F

Język japoński

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Iranian cinema as a form of cultural modernity

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne

O

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

Plany studiów

30

3,0

zaliczenie

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wielokulturowość Kanady

30

3,0

zaliczenie

F

Krytyczna analiza mediów

30

3,0

zaliczenie

F

Kultura polityczna Stanów Zjednoczonych

30

3,0

zaliczenie

F

Polonia w perspektywie porównawczej

30

3,0

zaliczenie

F

Zrozumieć Rosję

30

3,0

zaliczenie

F

Trening wrażliwości (między)kulturowej

30

3,0

zaliczenie

F

Procesy transkulturacji w perspektywie porównawczej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współcześni Romowie

30

3,0

zaliczenie

F

Instytucje w relacjach międzykulturowych

30

3,0

zaliczenie

F

Globalna współpraca humanitarna i rozwojowa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje międzykulturowe - perspektywa biznesowa

30

3,0

zaliczenie

Hiszpańskie ﬁesty i ich kulturowy kontekst

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Sustainable Tourism and Cultural Development

30

5,0

zaliczenie

F

Bunt w kulturze

30

3,0

egzamin

F

Literatura światoczuła

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tutorial badawczy

30

6,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Komunikacja międzykulturowa

30

3,0

zaliczenie

F

Psychologia komunikacji

30

3,0

zaliczenie

F

Komunikacja społeczna

30

3,0

zaliczenie

F

Savoir vivre i etykieta w komunikacji międzykulturowej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Negocjacje w warunkach wielokulturowości

30

3,0

zaliczenie

F

Język a kultura

30

4,0

zaliczenie

F

Stereotypy etniczne w mediach i kulturze

30

3,0

zaliczenie

F

Dyplomacja kulturowa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

3,0

zaliczenie

Przedmiot

F

F

Ścieżka: KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
Przedmiot

Ścieżka: MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI
Przedmiot
Polityka integracyjna

Plany studiów

F

18 / 228

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Psychologia migracji i akulturacji

30

3,0

zaliczenie

F

Edukacja międzykulturowa

30

3,0

zaliczenie

F

Mediacje kulturowe

30

3,0

zaliczenie

F

Kryminalne aspekty relacji międzykulturowych

30

3,0

zaliczenie

F

Kulturowe aspekty praw człowieka

30

3,0

zaliczenie

F

Etniczna mobilizacja mniejszości

30

3,0

zaliczenie

F

Różnorodność kulturowa – problemy i wyzwania

30

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język angielski

30

3,0

zaliczenie

O

Kultura a gospodarka

30

4,0

egzamin

O

Współczesne stosunki etniczne

30

4,0

egzamin

O

Media globalne - translatorium

30

4,0

egzamin

O

Seminarium licencjackie

30

5,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 5
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne

O

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

30

3,0

zaliczenie

F

Nordycki krąg kulturowy

30

3,0

zaliczenie

F

Kulturowe aspekty wojny

30

3,0

zaliczenie

F

Trzecie kino w perspektywie antropologicznej

30

3,0

zaliczenie

F

Wprowadzenie do kultury Japonii

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura i performans

30

3,0

zaliczenie

F

Genius loci a antropologia miasta

30

3,0

zaliczenie

F

Przyszłość dziedzictwa religijnego

30

3,0

zaliczenie

F

Culture of Spoken English

30

5,0

zaliczenie

F

Music in Cultures

30

5,0

zaliczenie

F

Język japoński

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Iranian cinema as a form of cultural modernity

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne

O

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

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wielokulturowość Szwajcarii

30

3,0

zaliczenie

F

Wielokulturowość Kanady

30

3,0

zaliczenie

F

Krytyczna analiza mediów

30

3,0

zaliczenie

F

Kultura polityczna Stanów Zjednoczonych

30

3,0

zaliczenie

F

Polonia w perspektywie porównawczej

30

3,0

zaliczenie

F

Zrozumieć Rosję

30

3,0

zaliczenie

F

Trening wrażliwości (między)kulturowej

30

3,0

zaliczenie

F

Procesy transkulturacji w perspektywie porównawczej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współcześni Romowie

30

3,0

zaliczenie

F

Instytucje w relacjach międzykulturowych

30

3,0

zaliczenie

F

Globalna współpraca humanitarna i rozwojowa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje międzykulturowe - perspektywa biznesowa

30

3,0

zaliczenie

Hiszpańskie ﬁesty i ich kulturowy kontekst

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Sustainable Tourism and Cultural Development

30

5,0

zaliczenie

F

Bunt w kulturze

30

3,0

egzamin

F

Literatura światoczuła

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tutorial badawczy

30

6,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Komunikacja międzykulturowa

30

3,0

zaliczenie

F

Psychologia komunikacji

30

3,0

zaliczenie

F

Komunikacja społeczna

30

3,0

zaliczenie

F

Savoir vivre i etykieta w komunikacji międzykulturowej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Negocjacje w warunkach wielokulturowości

30

3,0

zaliczenie

F

Język a kultura

30

4,0

zaliczenie

F

Stereotypy etniczne w mediach i kulturze

30

3,0

zaliczenie

F

Dyplomacja kulturowa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

F

F

Ścieżka: KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
Przedmiot

Ścieżka: MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polityka integracyjna

30

3,0

zaliczenie

F

Psychologia migracji i akulturacji

30

3,0

zaliczenie

F

Edukacja międzykulturowa

30

3,0

zaliczenie

F

Mediacje kulturowe

30

3,0

zaliczenie

F

Kryminalne aspekty relacji międzykulturowych

30

3,0

zaliczenie

F

Kulturowe aspekty praw człowieka

30

3,0

zaliczenie

F

Etniczna mobilizacja mniejszości

30

3,0

zaliczenie

F

Różnorodność kulturowa – problemy i wyzwania

30

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język angielski

30

4,0

egzamin

O

Współczesne stosunki etniczne

30

4,0

egzamin

O

Media globalne - translatorium

30

4,0

egzamin

O

Kultura a gospodarka

30

4,0

egzamin

O

Wykłady otwarte

30

1,0

zaliczenie

O

Praktyki zawodowe

60

2,0

zaliczenie

O

Seminarium licencjackie

30

5,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 6
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne

O

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

30

3,0

zaliczenie

F

Nordycki krąg kulturowy

30

3,0

zaliczenie

F

Kulturowe aspekty wojny

30

3,0

zaliczenie

F

Trzecie kino w perspektywie antropologicznej

30

3,0

zaliczenie

F

Wprowadzenie do kultury Japonii

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura i performans

30

3,0

zaliczenie

F

Genius loci a antropologia miasta

30

3,0

zaliczenie

F

Przyszłość dziedzictwa religijnego

30

3,0

zaliczenie

F

Culture of Spoken English

30

5,0

zaliczenie

F

Music in Cultures

30

5,0

zaliczenie

F

Język japoński

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Iranian cinema as a form of cultural modernity

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne

O

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

30

3,0

zaliczenie

F

Wielokulturowość Kanady

30

3,0

zaliczenie

F

Krytyczna analiza mediów

30

3,0

zaliczenie

F

Kultura polityczna Stanów Zjednoczonych

30

3,0

zaliczenie

F

Polonia w perspektywie porównawczej

30

3,0

zaliczenie

F

Zrozumieć Rosję

30

3,0

zaliczenie

F

Trening wrażliwości (między)kulturowej

30

3,0

zaliczenie

F

Procesy transkulturacji w perspektywie porównawczej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współcześni Romowie

30

3,0

zaliczenie

F

Instytucje w relacjach międzykulturowych

30

3,0

zaliczenie

F

Globalna współpraca humanitarna i rozwojowa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje międzykulturowe - perspektywa biznesowa

30

3,0

zaliczenie

Hiszpańskie ﬁesty i ich kulturowy kontekst

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Sustainable Tourism and Cultural Development

30

5,0

zaliczenie

F

Bunt w kulturze

30

3,0

egzamin

F

Literatura światoczuła

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tutorial badawczy

30

6,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Komunikacja międzykulturowa

30

3,0

zaliczenie

F

Psychologia komunikacji

30

3,0

zaliczenie

F

Komunikacja społeczna

30

3,0

zaliczenie

F

Savoir vivre i etykieta w komunikacji międzykulturowej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Negocjacje w warunkach wielokulturowości

30

3,0

zaliczenie

F

Język a kultura

30

4,0

zaliczenie

F

Stereotypy etniczne w mediach i kulturze

30

3,0

zaliczenie

F

Dyplomacja kulturowa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

F

F

Ścieżka: KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
Przedmiot
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Ścieżka: MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polityka integracyjna

30

3,0

zaliczenie

F

Psychologia migracji i akulturacji

30

3,0

zaliczenie

F

Edukacja międzykulturowa

30

3,0

zaliczenie

F

Mediacje kulturowe

30

3,0

zaliczenie

F

Kryminalne aspekty relacji międzykulturowych

30

3,0

zaliczenie

F

Kulturowe aspekty praw człowieka

30

3,0

zaliczenie

F

Etniczna mobilizacja mniejszości

30

3,0

zaliczenie

F

Różnorodność kulturowa – problemy i wyzwania

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Wprowadzenie do nauki o relacjach międzykulturowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.130.5cd559ca1a5c1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

C3

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

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

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U1

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

RMI_K1_U02,
RMI_K1_U03,
RMI_K1_U04

zaliczenie pisemne

U2

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

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02,
RMI_K1_U03

zaliczenie pisemne

K1

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

RMI_K1_K01,
RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

zaliczenie pisemne

K2

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

RMI_K1_K01,
RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do egzaminu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do ćwiczeń

25

konsultacje

5

Sylabusy
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przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota kultury – perspektywy badawcze w ujęciu historycznym oraz współczesnym;

W1, U2, K1

2.

normy kulturowe oraz tolerancja lub jej brak dla odchyleń wobec norm;

W2, U2, K2

3.

bezpieczeństwo versus niepewność – kulturowe uwarunkowania;

W2, U1, K1

4.

męskość i kobiecość w kulturach na wybranych przykładach;

W2, U1, U2, K1, K2

5.

człowiek i społeczeństwo między naturą a kulturą;

W1, W2, U1, K1

6.

kulturowa jednorodność versus wielokulturowość;

W1, U2, K1, K2

7.

emocje w kulturach – zróżnicowany stopień przyzwolenia ekspresji;

W2, U2, K1, K2

8.

zróżnicowanie dystansu indywidualnego, społecznego i publicznego warunkowane
kulturą;

W2, U2, K1

9.

dominacja versus egalitaryzm indywidualny i zbiorowy;

W2, U1, K1

10.

indywidualizm versus kolektywizm – działanie jednostkowe i zbiorowe w różnych
kulturach.

W2, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

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

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
gotowość do regularnego, systematycznego nabywania wiedzy zgodnie z harmonogramem przedmiotu, regularne
uczestncizenie w zajęciach (obecność obowiązkowa).

Sylabusy
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Filozoﬁa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.130.5cac67d9e452a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapozwanie studentów z teoriami najwybitniejszych zooﬁlów oraz problematyką i terminologią ﬁlozoﬁczną

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo ﬁlozoﬁczne i teorie ﬁlozoﬁczne.

RMI_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

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

RMI_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

RMI_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów podjąć dyskusję na temat
klasycznych koncepcji ﬁlozoﬁcznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

35

przygotowanie do ćwiczeń

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
131

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie w problematykę ﬁlozoﬁczną; główne dziedziny ﬁlozoﬁi.

W1, U1, K1

2.

Pierwsi ﬁlozofowie i ich koncepcje.

W1, U1, K1

3.

Soﬁści i Sokrates.

W1, U1, K1

4.

Filozoﬁa Platona; metaﬁzyka, etyka, polityka.

W1, U1, K1

5.

Filozoﬁa Arystotelesa; metaﬁzyka i etyka

W1, U1, K1

6.

Filozoﬁa chrześcijańska

W1, U1, K1

7.

Filozoﬁa Kartezjusza.

W1, U1, K1

8.

Racjonalizm w ﬁlozoﬁi; Malebranche, Spinoza, Leibniz

W1, U1, K1

9.

Empiryści brytyjscy: Locke, Berkeley i Hume

W1, U1, K1

10.

Filozoﬁa Kanta; epistemologia i etyka

W1, U1, K1

11.

Idealizm niemiecki; Fichte, Schelling, Hegel

W1, U1, K1

Sylabusy
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12.

Filozoﬁa Nietzschego

W1, U1, K1

13.

Utylitaryzm; Mill, Bentham

W1, U1, K1

14.

Fenomenologia; Husserl, Scheler, Ingarden

W1, U1, K1

15.

Brytyjska ﬁlozoﬁa analityczna; Moore, Wittgenstein, Austin

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
w formie testu składającego się z 25 pytań i trwającego 25 min. 5 pytań
otwartych 20 zamkniętych, za każdą poprawną odpowiedź na pytania
zamknięte 1 pkt, za odpowiedź poprawną na pytanie otwarte 0.5-2.0 pkt.
W sumie można maksymalnie uzyskać 30 punktów, egzamin zdany to 15
pkt. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zdane kolokwium.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie trwające 45 min, trzy pytania otwarte dotyczące znajomości i
zaliczenie pisemne rozumienia analizowanych na zajęciach tekstów. Liczba dozwolonych
nieobecności na ćwiczeniach - 2.

Sylabusy
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Regiony kulturowe świata
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.130.5cd559967f53a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna elementarną terminologię używaną w geograﬁi
kultury i geograﬁi regionów

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W04

egzamin pisemny,
projekt

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U03,
RMI_K1_U04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

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

RMI_K1_K01, RMI_K1_K02

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

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

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Religie świata
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.130.5cd55996c545b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu formy
działalności grup religijnych.

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02

egzamin pisemny

RMI_K1_K01, RMI_K1_K02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

4

przygotowanie do egzaminu

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

26

przeprowadzenie badań literaturowych

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.

Hinudizm

W1, U1, K1

2.

Buddyzm

W1, U1, K1

3.

Konfucjanizm

W1, U1, K1

4.

Taoizm

W1, U1, K1

5.

Szintoizm

W1, U1, K1

6.

Judaizm

W1, U1, K1

7.

Islam

W1, U1, K1

8.

Wybrane elementy chrześcijaństwa

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nd.

Sylabusy

36 / 228

Antropologia kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.130.5cd032e3c827b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

RMI_K1_W01

egzamin pisemny

W2

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

RMI_K1_W01

egzamin pisemny

RMI_K1_U01

egzamin pisemny

RMI_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

EK_05 ma świadomość odpowiedzialności
za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu,
kraju, Europy i świata (KK_03)

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do zajęć

8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

konsultacje

5

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Status teoretyczny antropologii: jej przedmiot, subdyscypliny oraz kierunki
pokrewne. Antropologia jako nauka o kulturze; Podstawowe teorie i pojęcia
antropologii kulturowej. Cz. 1. (kultura, hipotezy dot. jej genezy oraz
najważniejsze cechy); 3. Podstawowe teorie i pojęcia antropologii kulturowej . Cz.2
Cywilizacja, społeczeństwo pierwotne); Ewolucjonizm w antropologii kultury.
Założenia i główni przedstawiciele (Edward B. Tylor, James Frazer, Lewis H.
Morgan); Reakcja na ewolucjonizm - szkoła kulturowo – historyczna; Francuska
W1, W2, U1, K1
szkoła socjologiczna i jej wpływ na rozwój teorii i praktyki antropologicznej;
„Rewolucja funkcjonalistyczna” w antropologii; Amerykańska antropologia
kulturowa. Część I. Historyzm Boasowski i recepcja psychoanalizy Freuda;
Amerykańska antropologia kulturowa. Część II. Kulturalizm i inspiracje
semiotyczne. Antropologia kognitywna; Neoewolucjonizm; Strukturalizm I
poststrukturalizm w antropologii kulturowej; Materializm i perspektywa
marksistowska w antropologii; Postmodernizm; Współczesna antropologia
kulturowa – wybrane problemy.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest obecność na zajęciach - min. 50%, potwierdzona wpisem na liście obecnośc

Sylabusy
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Redakcja tekstów naukowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.130.5cd55996e7624.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie kluczowe normy i wartości
społeczne oraz ich rodzaje i sposoby przestrzegania,
w tym pojęcie rzetelności autora i badacza oraz
ochrony własności intelektualnej.

RMI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie specyﬁkę tekstów naukowych
oraz podstawowe zasady tworzenia tego typu tekstów.

RMI_K1_W01

zaliczenie na ocenę

RMI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

RMI_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

przygotowanie pracy semestralnej

8

przygotowanie do zajęć

5

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zajęcia mają charakter warsztatowy i praktyczny. Ich celem jest zdobycie
podstawowej wiedzy na temat tworzenia i redagowania tekstów o charakterze
naukowym. Studenci będą także ćwiczyć techniki streszczania i parafrazowania
tekstów o charakterze naukowym oraz samodzielnie tworzyć krótkie teksty.
W ramach zajęć podjęte zostaną m.in. tematy tj.: rodzaje tekstów naukowych,
tworzenie bibliograﬁi, a także estetyka pracy naukowej, w tym: struktura tekstu
naukowego, sposoby tworzenia przypisów oraz formatowanie tekstu, jak i
zagadnienia stylistyczno-językowe. W ramach zajęć odbędą się konsultacje
związane z pracą zaliczeniową (weryﬁkacja planu oraz omówienie pracy).
Istotnym elementem zajęć jest wizyta w Bibliotece Jagiellońskiej (poznanie zasad
funkcjonowania BJ oraz zdobycie podstawowych informacji na temat poszukiwania
źródeł i korzystania z zasobów biblioteki).

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

- Obecność na zajęciach potwierdzona aktywnym uczestnictwem oraz
pracą nad zadanymi ćwiczeniami (dopuszczalne dwie nieobecności). Egzamin końcowy będzie polegać na wykazaniu się opanowaniem
poznanych technik poprzez samodzielne napisanie krótkiego tekstu na
zaliczenie na ocenę
wybrany temat i oddanie go w ustalonym terminie, a także późniejsze
omówienie tekstu z prowadzącą zajęcia. Etap ten poprzedzony jest
oddaniem planu pracy i jego omówieniem we wcześniej umówionym
terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Tutorial
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.110.5cb589802d1e6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

RMI_K1_W05

zaliczenie pisemne,
raport

RMI_K1_U04

zaliczenie pisemne

RMI_K1_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie raportu

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

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.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Napisanie pracy zaliczeniowej na ostatnich zajęciach; 2.
Aktywne uczestnictwo w zajęciach i wykonywanie zadań
wskazanych przez prowadzącego (niektóre będzie trzeba
zaliczenie pisemne, raport
dokończyć we własnym zakresie). Możliwa jest 1 nieobecność, w
celu zaliczenia modułu przy 2-3 nieobecnościach należy napisać
dodatkowy raport.
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Dzieje starożytnych i średniowiecznych relacji międzykulturowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.130.5cd559ca6ddbe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie procesy międzykulturowe
zachodzące w starożytności i średniowieczu.

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U03,
RMI_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

RMI_K1_K01, RMI_K1_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy zespołowej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do egzaminu

30

Przygotowanie do sprawdzianów

10

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

23

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Modele relacji międzykulturowych: wojna, mur, dialog

W1

2.

Transmisja idei i wartości w starożytności i średniowieczu.

W1

3.

Uniwersytety średniowieczne.

U1, K1

4.

Hellenizm.

W1, U1

Sylabusy
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5.

Judaizm i chrześcijaństwo.

W1, U1

6.

Miasto średniowieczne.

W1, U1

7.

Europa kulturowe centra i peryferia.

W1, U1

8.

Kultura islamu w średniowieczu.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

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

zaliczenie pisemne,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nd.

Sylabusy
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Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.130.5cd5599727308.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

uświadomienie słuchaczom konieczności reﬂeksji metodologicznej w nauce

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

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

RMI_K1_W01

egzamin ustny,
prezentacja
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W2

elementarną terminologię metodologiczną używaną
w kulturoznawstwie i innych naukach społecznych

RMI_K1_W02

egzamin ustny,
prezentacja

W3

najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty badań
kulturoznawczych

RMI_K1_W01

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

określić rolę metodologii w uprawianiu nauki

RMI_K1_U03

egzamin ustny

U2

posługiwać się specyﬁczną terminologią naukową

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U03

egzamin ustny,
prezentacja

RMI_K1_K02

egzamin ustny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego sformułowania problemu badawczego
i jego konceptualizacji

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metodologia jako reﬂeksja nauki nad sobą samą, działy metodologii

W1, U1

2.

Najważniejsze metodologiczne dylematy nauk społecznych

W1

3.

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

4.

Zmienne. Eksplikacja i operacjonalizacja. Wskaźniki.

W2, U2, K1

5.

Zagadnienie pomiaru w naukach społecznych. Błędy pomiaru. Teoria pytań.

W2, U2

6.

Wyjaśnienie.

W2, W3, U2, K1

Sylabusy
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7.

Źródła w badaniach społecznych.

W2, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

pozytywna odpowiedź na przynajmniej dwa spośród trzech pytań

ćwiczenia

prezentacja

warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach (2 nieobecności
nieusprawiedliwione) oraz prezentacja na temat tekstu ustalonego z
prowadzącym zajęcia

Sylabusy
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Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.130.5cd559ca99c99.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma świadomość kompleksowej natury
stosunków międzykulturowych oraz ich historycznej
zmienności

RMI_K1_W02

egzamin

W2

Posiada wiedzę na temat wszystkich ustawowo
rozpoznawanych prawnie mniejszościach narodowych
i etnicznych, ich historii i kulturze

RMI_K1_W02

egzamin

W3

Ma wiedzę na temat na temat współczesnych ruchów
migracyjnych oraz nowych mniejszości (nie
rozpoznanych ustawowo) osiedlających się
na terytorium Polski

RMI_K1_W02

egzamin

W4

Posiada wiedzę na temat stereotypów i mechanizmu
powstawania uprzedzeń w stosunku do przedstawicieli
i przedstawicielek grup mniejszościowych

RMI_K1_W03

egzamin

U1

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

RMI_K1_U01

egzamin

U2

Potraﬁ rozróżnić mniejszości etniczne i narodowe
i określić ich genezę występowania na ziemiach
polskich

RMI_K1_U02

prezentacja, egzamin

U3

Potraﬁ pogłębiać swoją wiedzę na temat
poszczególnych mniejszości, ich kultury i zwyczajów

RMI_K1_U04

prezentacja, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

RMI_K1_K02

egzamin

K2

Gotowy jest do angażowania się w życie kulturalne
mniejszości narodowych i etnicznych

RMI_K1_K01

prezentacja, egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do deﬁniowania problematyki mniejszości - historia, deﬁnicje,
kontekst społeczno-polityczny

W1, W2, U1, U2

2.

Stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja w kontekście problematyki mniejszości

W1, W3, W4, U1, K1

3.

Omówienie i analiza wybranych zagadnień z historii i współczesności grup o
prawnym statusie mniejszości w Polsce - 9 mniejszości narodowych i 4 mniejszości W1, U1, U3, K1, K2
etniczne

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu ustnego i
regularnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach, podczas których
prócz elementu wykładowego obecny jest element konwersatoryjny, jak
również elementy warsztatu/ćwiczeń. Możliwość 2 nieobecności
nieusprawiedliwionych (wykład), 1 (ćwiczenia); powyżej 50%
prezentacja, egzamin
nieobecności - brak zaliczenia. Egzamin poprawkowy w formie ustnej.
Każdy student/studentka będzie zobowiązany do przygotowania
prezentacji dotyczącej kultury wybranej grupy mniejszościowej w
ramach zaliczenia ćwiczeń. Temat musi uzyskać aprobatę
prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Wybrane aspekty współczesnych stosunków międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.130.5cd559cadfbc0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

RMI_K1_W04

egzamin pisemny, raport

RMI_K1_U01

egzamin pisemny, raport

RMI_K1_K03

egzamin pisemny, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

45

przygotowanie raportu

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.

Sylabusy

Treści programowe

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

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.130.5cd559cb0cf36.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

C3

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

RMI_K1_W02

egzamin pisemny

RMI_K1_U01

egzamin pisemny

RMI_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

60

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.

Psychologia i kultura – wspólne zależności

W1, U1, K1

2.

Osobowość i kultura

W1, U1, K1

3.

Wartości i kultura

W1, U1, K1

4.

Psychologiczne wymiary kultury

W1, U1, K1

5.

Dobrostan, szczęście i jakość życia w różnych kulturach

W1, U1, K1

6.

Epistemologia kulturowa

W1, U1, K1

7.

Psychologiczny proﬁl kultury polskiej

W1, U1, K1

8.

Psychologia migracji i akulturacji

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia: udział w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności
nieusprawiedliwione)
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Postmodernizm
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.5cd559cb34aed.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W04

zaliczenie ustne

W2

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

RMI_K1_W03

zaliczenie ustne

RMI_K1_U01

zaliczenie ustne

RMI_K1_K02

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się
w mowie, na piśmie oraz z zastosowaniem technik
multimedialnych, na tematy dotyczące
postmodernizmu i ponowoczesności

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
81

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

62 / 228

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

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Nordycki krąg kulturowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.5cd559cb57f07.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

C3

Poznanie specyﬁki nordyckich kultur i społeczeństw oraz relacji wewnątrznordyckich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2

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

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

zaliczenie pisemne

W3

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

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

zaliczenie pisemne

U1

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

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02,
RMI_K1_U03,
RMI_K1_U04

projekt, prezentacja

U2

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

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02,
RMI_K1_U03,
RMI_K1_U04

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpraca w grupie.

RMI_K1_K01,
RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

projekt, prezentacja

K2

rozumienie genezy kulturowej odmienności.

RMI_K1_K01,
RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

3

przygotowanie prezentacji multimedialnej

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do zajęć

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Norden ogólnie

W1, W2, U1, K2

2.

mitologia

W1, W2, W3, U1, U2, K2

3.

wikingowie

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

4.

związki historyczne + po 1945

W1, W2, U1, U2, K2

5.

języki (runa i znaki liczbowe) + literatura

W1, W2, U1, U2, K2

6.

mniejszości etniczne i narodowe: Samowie

W1, W2, U1, U2, K2

7.

mniejszości etniczne i narodowe: Tornedalczycy i Kwenowie

W1, W2, U1, U2, K2

8.

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

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Gotowość do nabywania wiedzy, czytania zadanych tekstów, podejmowania krytycznej analizy tekstów oraz podejmowania
merytorycznej dyskusji, regularnego uczestniczenia w zajęciach (obecność obowiązkowa).

Sylabusy
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Kulturowe aspekty wojny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.5cd559cb7c101.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

RMI_K1_W01

esej

W2

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

RMI_K1_W03

esej

RMI_K1_U01

esej

RMI_K1_K01

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do reﬂeksji nad naturą wojny i jej
przyczynami, odnosi zdobytą wiedzę do projektowania
działań zawodowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

12

przygotowanie eseju

12

analiza wymagań

1

analiza źródeł historycznych

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
79

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przegląd deﬁnicji pojęcia i poglądów na naturę wojny

W1, K1

2.

Stosunek do wojny w religiach i systemach ﬁlozoﬁcznych. Etyczne aspekty wojny

W2, U1

3.

Wojna w cywilizacji Zachodu – główne narzędzie globalnej dominacji?

U1, K1

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

4.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, burza mózgów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wymagany aktywny udział w zajęciach oraz przedstawienie eseju o
objętości około 20.000 znaków

Wymagania wstępne i dodatkowe
Aktywna obecność na zajeciach jest wymagana. Dopuszczalna jedna nieobecność - pzoostałe należy zaliczyć

Sylabusy
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Trzecie kino w perspektywie antropologicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.5cd559cba09ea.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W02

projekt

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U04

projekt

RMI_K1_K01,
RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

przygotowanie projektu

10

uczestnictwo w egzaminie

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

2.

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

W1, U1, K1

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

3.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt

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

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

Sylabusy
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Wprowadzenie do kultury Japonii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.5cd559cbc4c53.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

73 / 228

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

RMI_K1_W03

zaliczenie na ocenę

U1

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

RMI_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

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

RMI_K1_U01

zaliczenie na ocenę

RMI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

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

1.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach, czytanie
tekstów zadanych na zajęcia, przygotowanie bardzo krótkiej prezentacji
oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Dopuszczalne
zaliczenie na ocenę są trzy nieobecności na zajęciach bez konieczności podania powodu.
Znajomość treści lektur będzie sprawdzana krótkimi testami Sposób
oceny: Obecność na zajęciach 15% oraz praca podczas semestru 35% –
łącznie 50% oceny końcowej Egzamin pisemny: 50% oceny końcowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna znajomość języka angielskiego pozwalająca na przeczytanie krótkiego tekstu naukowego o średnim poziomie
trudności.
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Kultura i performans
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.5cd559cbeb15c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z koncepcją rytualizmu i performatywności w kulturze

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

egzamin pisemny, w
sytuacji prowadzenia
zajęć online (Pegaz),
egzamin będzie
przeprowadzony za
pośrednictwem platform
zdalnego nauczania i
będzie miał charakter
testu (pytania
wielokrotnego wyboru +
pytania "krótka
odpowiedź")

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W04

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

egzamin pisemny, w
sytuacji prowadzenia
zajęć online (Pegaz),
egzamin będzie
przeprowadzony za
pośrednictwem platform
zdalnego nauczania i
będzie miał charakter
testu (pytania
wielokrotnego wyboru +
pytania "krótka
odpowiedź")

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

egzamin pisemny, w
sytuacji prowadzenia
zajęć online (Pegaz),
egzamin będzie
przeprowadzony za
pośrednictwem platform
zdalnego nauczania i
będzie miał charakter
testu (pytania
wielokrotnego wyboru +
pytania "krótka
odpowiedź")

RMI_K1_K02

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do egzaminu

18

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, w sytuacji prowadzenia zajęć online (Pegaz),
egzamin będzie przeprowadzony za pośrednictwem platform
zdalnego nauczania i będzie miał charakter testu (pytania
wielokrotnego wyboru + pytania "krótka odpowiedź")

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Genius loci a antropologia miasta
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.1585237979.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest nowatorskie spojrzenie na fenomen miasta z perspektywy antropologicznej w kontekście
uwarunkowań geograﬁczno-historycznych, zmian architektonicznych, procesów migracji, relacji społecznych
w szczególności na linii mieszkańcy - przyjezdni/turyści oraz sposobów funkcjonowania toposów konkretnych
przypadków. Propozycja analizowanych przypadków obejmuje m.in. Nowy Jork, Detroit, Jerozolimę, Santiago de
Compostela, Gdańsk.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawy teoretyczne z zakresu antropologii miasta

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03

projekt

W2

kulturotwórczą rolę miasta

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03

projekt

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02

projekt

RMI_K1_K01, RMI_K1_K03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce poprzez
trafne interpretowanie zasad obowiązujących
w odmiennych kulturowo przestrzeniach miejskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w środowisku międzykulturowym

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia i teoria antropologii miasta

W1, W2

2.

Zajęcia w oparciu o case study: Jerozolima

U1, K1

3.

Zajęcia w oparciu o przykładowy case study: Nowy Jork

W2, U1, K1

4.

Zajęcia w oparciu o przykładowy case study: Detroit

W2, U1, K1

5.

Zajęcia w oparciu o przykładowy case study: Santiago de Compostela

W2, U1, K1

6.

Zajęcia w oparciu o przykładowy case study: Gdańsk

W2, U1, K1

7.

Zajęcia w oparciu o przykładowy case study: Wenecja.

W2, U1, K1

8.

Zajęcia w oparciu o przykładowy case study: Londyn.

W2, U1, K1

9.

Zajęcia w oparciu o przykładowe wybrane case study.

W2, U1, K1

Sylabusy

80 / 228

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu jest dwustopniowe. Do egzaminu dopuszczane są
wyłącznie osoby, które aktywnie uczestniczyły w zajęciach (możliwe dwie
nieobecności) oraz przygotowały projekt z zakresu antropologii miasta na
wybrany temat, a następnie odpowiedziały na dwa z trzech pytań
dotyczących projektu oraz zagadnień poruszanych w trakcie zajęć.
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Przyszłość dziedzictwa religijnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.1585238325.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie Studentek i Studentów z elementami i potencjałem dziedzictwa religijnego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

znaczenie dziedzictwa religijnego w kontekście
współczesnych reﬂeksji i studiów nad dziedzictwem
i pamięcią kulturową

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W04

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
wskazać, wyjaśnić i uzasadnić szanse
i niebezpieczeństwa dziedzictwa religijnego
w kontekście konkretnych kultur

U1

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02

zaliczenie pisemne

RMI_K1_K01, RMI_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
angażowania się na rzecz dialogu międzykulturowego
i ochrony dziedzictwa religijnego

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Religia w kontekście studiów nad dziedzictwem i pamięcią kulturową

W1, U1, K1

2.

Dziedzictwo religijne a współczesne formy religijności i duchowości w kontekście
relacji międzyreligijnych

W1, U1, K1

3.

Współczesne transformacje dziedzictwa religijnego kontekście sekularyzacji

W1, U1, K1

4.

Turystyka religijna jako forma turystyki kulturowej

W1, U1, K1

5.

Potencjał przestrzeni i obiektów religijnych w współczesne rozwiązania i tendencje

W1, U1, K1

6.

Nowe media a dziedzictwo religijne

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie pisemne: odpowiedź na pytania zamknięte i otwarte (pytania
testowe oraz otwarte: opisowo-problemowe)
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Culture of Spoken English
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.1585238901.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This course will help non-native English speakers to improve their presentation skills to facilitate functioning in
English in business and academia. The focus is on pragmatics with special emphasis on developing and
delivering spoken texts in public with the purpose of communicating ideas more eﬃciently. The participants will
have ample opportunity to practice using English for such purposes.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

practical problems of intercultural communication.

RMI_K1_W03

projekt, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

communicate in English and has presentation skills
needed in business and academia.

RMI_K1_U03

projekt, prezentacja

RMI_K1_K02

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

recognize drawbacks of his/her own presentations and
the role of presentation skills.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przygotowanie do zajęć

25

wykonanie ćwiczeń

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- diﬀerences between Polish and Anglo-Saxon academic style
- features of ‘safe’ register (in the international context, cultural diﬀerences)
- features of eﬀective spoken English
- speaker as a mediator and facilitator (using voice, pronunciation, articulation,
gesticulation,)
- establishing and maintaining rapport with the audience
- structure of a presentation (diﬀerent opening techniques, main body, closing
techniques, Q&A session, survival techniques)
- exploiting visuals (basic rules for slides, commenting on slides, speaker as
his/her main visual aid)
- facts and ﬁgures (danger of ‘data dumping’, using graphs, tables and charts,
describing trends)
- evaluation of micro-tasks (self-assessment, peer feedback, tutor’s feedback)
- workshop evaluation

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

- participation in workshops - performing micro-tasks - delivering ﬁnal
projekt, prezentacja presentation(10-12 mins) with the focus on the speciﬁcity of the
participant’s area of expertise (details will be provided in due course)

Wymagania wstępne i dodatkowe
An assumed level of participants’ proﬁciency in spoken English for this course is B2 or higher.

Sylabusy
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Język japoński
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.1585239174.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest nauka języka japońskiego na poziomie podstawowym.

C2

Celem kursu jest nauka języka japońskiego na poziomie podstawowym wraz z nauką podstawowych znaków
kanji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

teorie dotyczące komunikacji międzykulturowej
w języku japońskim, postaw i stereotypów
międzygrupowych oraz innych indywidualnych
aspektów kontaktów międzykulturowych w japońskim
kręgu kulturowym.

RMI_K1_W03

zaliczenie na ocenę

RMI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

RMI_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie planować i realizować pogłębianie
własnych umiejętności ze szczególnym
uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej
w języku japońskim.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych
w kontaktach z Japończykami oraz nawiązywania
i utrzymywania kontaktów z osobami kierującymi się
odmiennymi normami, wartościami i kultywującymi
inne zwyczaje.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

wykonanie ćwiczeń

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nauka sylabariusza hiragana
Nauka sylabariusza katakana
Nauka ok. 250 znaków kanji
Nauka podstawowych form gramatycznych przydatnych w życiu codziennym.
Ćwiczenia z konwersacji na poziomie podstawowym.
Rozwijanie umiejętności komunikacji z osobami z japońskiego kręgu kulturowego.
Wykształcenie umiejętności samodzielnego uczenia się znaków kanji.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Udział w zajęciach, systematyczne wykonywanie zadań domowych na
wyznaczony termin, krótkie testy sprawdzające wiedzę z zajęć.
zaliczenie na ocenę Dopuszczalne dwie nieobecności. System oceniania: Obecność na
zajęciach 15% oraz aktywność podczas semestru 20%, łącznie 35%
oceny końcowej. Egzamin pisemny: 65% oceny końcowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Gotowość do systematycznej pracy.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Music in Cultures
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.5cd559cdb9692.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

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

RMI_K1_W02

zaliczenie pisemne,
raport, prezentacja

W2

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

RMI_K1_W02

zaliczenie pisemne,
raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

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

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U04

zaliczenie pisemne,
raport, prezentacja

RMI_K1_K01

raport, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie raportu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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The objective of the course is to supply students with a basic knowledge on the
social functions of music in various cultural contexts, from both the theoretical
and comparative/empirical perspective. In the ﬁrst part the theoretical
background (social and cultural roles of music) and the explanation of the crucial
terms will be presented, referring to selected studies carried out in the ﬁeld of
sociology of music, cultural studies and ethnomusicology.
In the second part several case studies will be analyzed taken into consideration
examples of diﬀerent music genres and styles coming from selected countries
and cultural areas, principally from Southern Europe (Italy, Spain, Portugal), Latin
America (Brazil Argentina), Portuguese-speaking African countries, in particular
the Cape Verde archipelago. Each genre will be described according to the
general scheme including: the genesis of the music style, its development and
modiﬁcations, main artist who contributed to the popularization of the genre, the
socio-cultural background and the signiﬁcance for the local community, the
inﬂuence on the ‘global culture’ and the recognition of this genre in other areas of
the world.

1.

W1, W2, U1, K1

Furthermore, a special attention will be paid to the following issues: relationship
between music and migration processes, music (artistic) creation and the
construction/reinforcement of identity, cross-cultural fusions of various genres,
new hybrid forms of music, therapeutic function of music (optionally).
In the third part of the course, students will be asked to prepare and present their
own speech about diﬀerent music styles (chosen from a list provided at the
beginning of the course), which are not included in the lectures programme. The
students’ participation will contribute to broaden and complete the knowledge
about music and provide a more interactive dimension.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, raport,
prezentacja

1. Final writing exam consisting of open or/and closed (multiplechoice) questions. The exam may also include a listening task. 2.
Preparation of a project (individually or in group) to be presented
in class, and a written report (a summary of the project).
2.Continuous assessment (attendance, contributions to class
discussions). *Possibility of an oral exam after agreement with
the lecturer.
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Iranian cinema as a form of cultural modernity
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.606da2cbd7f61.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The main aim of this course is to show a broad spectrum of Iran’s cinema on the background of Persian history
and traditions.

C2

The course intends to explore the cinema’s development in Iran and it’s place in Iranian culture and public
sphere.

C3

The course intends to oﬀer description and analysis of key ﬁlms and recurring themes and tropes (such as the
preponderance of images of childhood) to show the allegorical dimension of Iranian cinema; to analyze the
concepts of persuasion, poetry and resistance as well as cinematic treatment of war; to use the ﬁlms themselves
to tell the story of shifting political, economic and social situations.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student should know the most important political
events of Iran's contemporary political history, and
best achievements of Iranian visual art, especially
cinema.

RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

Student should know how to link the development of
cinema in Iran with the process of modernity.

RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3

Student should know the most important Iranian ﬁlm
directors.

RMI_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student can distinguish the distinct characteristics
features of pre-revolutionary and post-revolutionary
Iranian cinema.

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

Student can analyze the Iranian movies using the
theories of representation, post modernism, neorealism, cultural identity, feminist ﬁlm theory, public
sphere, gender and performance, spectatorship,
orientalism, and national identity.

RMI_K1_U01

zaliczenie na ocenę

RMI_K1_K01,
RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student respect the Iranian traditions, customs,
religion and national feelings

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

10

analiza źródeł historycznych

10

konsultacje

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

4

przygotowanie do testu zaliczeniowego

35

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

20

testowanie

1

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
150

ECTS
5.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Presenting the origin and development of Iranian cinema on the background of
Persian history and traditions.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.

Exploring the cinema’s development in Iran and it’s place in Iranian culture and
public sphere. Using the ﬁlms themselves to tell the story of shifting political,
economic and social situations in the process of modernisation.

W2, W3, U1, U2

3.

Presenting how by showcasing major themes central to the history and society of
Iran, such as war, revolution and displacement, women and gender issues,
children and poverty, social tensions, city and rural and tribal spaces, artistic
negotiations, cultural customs, religion, and modernity, Iranian ﬁlmmakers have
transgressed the intellectual boundaries of the nation-state to disseminate a
vision of universal humanity in struggle.

W2, W3, U1, U2, K1

4.

Using Iranian cinema in a historical, cultural, aesthetic, and technological context
as a key to the learning process of a wide range of theoretical and philosophical
perspectives in ﬁlm to represent issues of a broader world.

W3, U2, K1

5.

Discussing the use of cinema, as aesthetic, creative, and technological means, in
telling stories about how art and technology are able not only to reexamine,
explore and restore histories, identities, languages, and cultures but also to
address social justice issues and the need for transformative social change.

W2, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ﬁlm analysis
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Participation and Attendance: Attendance is required at 70% of classes.
Beyond presence, students are expected to participate in the class
zaliczenie na ocenę discussion through questions, opinions, and observations on the ﬁlms,
themes and historical periods. They are also expected to participate on
online discussions and postings through the Pegaz site for this course.

Wymagania wstępne i dodatkowe
communicative English levels skills

Sylabusy

95 / 228

Wielokulturowość Szwajcarii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.5cd559cc6ed4a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

1. Zapoznanie studentów z ogólną problematyką społeczeństw wielokulturowych. 2. Przekazanie wiedzy
z zakresu historycznych etapów powstawania wielokulturowego narodu szwajcarskiego. 3. Wskazanie
na współczesne mechanizmy i procesy podtrzymywania i zmiany wielokulturowego charakteru społeczeństwa
szwajcarskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

96 / 228

W1

historyczne korzenie kształtowania się
wielokulturowego społeczeństwa szwajcarskiego

RMI_K1_W02

zaliczenie pisemne

W2

współczesne uwarunkowania przemian społeczeństwa
szwajcarskiego

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

zaliczenie pisemne

RMI_K1_U01

zaliczenie pisemne

RMI_K1_K01,
RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśnić genezę wielokulturowości we współczesnym
świecie oraz usystematyzować jej różnorodne typy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

angażowania się w realizację projektów
wielokulturowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

proces kształtowania się tzw. „wielokulturowości tradycyjnej” na płaszczyźnie
językowej i religijnej

W1, U1

2.

procesy migracyjne w Szwajcarii w drugiej połowie XX w.

W2, U1

3.

reakcja na nasilone procesy migracyjne - na poziomie federalnym, kantonalnym i
lokalnym; wyzwania dla społeczeństwa szwajcarskiego; reakcje na scenie
politycznej krajowej i międzynarodowej

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne uzyskanie więcej niż 50% punktów w teście zaliczeniowym

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma wymagań wstępnych dla uczestniczenia w tym kursie

Sylabusy
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Wielokulturowość Kanady
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.5cd559cc918e9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe fakty dotyczące procesu formowania
państwowości kanadyjskiej i budowy kanadyjskiej
tożsamości

RMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
recenzja

99 / 228

W2

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

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03

zaliczenie pisemne,
recenzja

W3

genezę i mechanizmy funkcjonowania kanadyjskiej
polityki wielokulturowości

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
recenzja

U1

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

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02

zaliczenie pisemne,
recenzja

U2

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

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02,
RMI_K1_U04

zaliczenie pisemne,
recenzja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktywnej pracy samodzielnie oraz w grupie

RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

zaliczenie pisemne,
recenzja

K2

wykorzystania w praktyce uzyskanej wiedzy,
zwłaszcza w perspektywie porównawczej

RMI_K1_K01, RMI_K1_K03

zaliczenie pisemne,
recenzja

K3

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

RMI_K1_K02

recenzja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

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

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, analiza ﬁlmów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
recenzja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na minimum 65%
zajęć (9 wykładów), napisanie recenzji analizującej zjawisko
wielokulturowości w wybranym ﬁlmie (min. objętość 1000 słów)
oraz zdanie egzaminu (test). Egzamin i zajęcia mogą być
prowadzone częściowo lub całkowicie zdalnie, poprzez MS Teams /
Pegaz UJ lub inną platformę do nauki zdalnej, w zależności od
okoliczności i sytuacji zdrowotnej.
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Krytyczna analiza mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.5cd559ccb5692.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z różnymi sposobami analizy mediów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna kluczowe metody i techniki analizy
mediów i dyskursów społecznych

RMI_K1_W04

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Student potraﬁ samodzielnie zaprojektować
i przeprowadzić projekt polegający na analizie
wybranych treści medialnych.

U1

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U03

raport

RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

raport

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

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie raportu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs ma charakter praktyczny. Ma on przybliżyć wybrane metody pracy z tekstami
medialnymi (interpretacja treści,analiza zawartości, [krytyczna] analiza dyskursu)
poprzez zajęcia warsztatowe i analizę wybranych przekazów zarówno z zakresu
starych mediów (media drukowane), jak i mediów społecznościowych. W trakcie
W1, U1, K1
zajęć omawiane i jednocześnie realizowane są kolejne etapy analizy tekstów
medialnych, które studenci mogą potem zastosować na przykład przygotowując
pracę dyplomową.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Przygotowanie dwóch projektów (indywidualny i grupowy) 2. Aktywne
uczestnictwo w zajęciach (bez konsekwencji do 2 nieobecności, 3-6:
dodatkowe zadanie)
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Kultura polityczna Stanów Zjednoczonych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.5cd559ccd7a51.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W04

zaliczenie ustne
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W2

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

RMI_K1_W04

zaliczenie ustne

W3

Zna i rozumie zaawansowane metody analizy,
interpretacji, oraz porównywania wytworów i procesów
RMI_K1_W02,
właściwych dla różnych kultur politycznych,
RMI_K1_W04
ze szczególnym uwzględnieniem kultury politycznej
USA .

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

RMI_K1_U02,
RMI_K1_U04

zaliczenie ustne

U2

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

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Historia Stanów Zjednoczonych w kontekście kształtowania się amerykańskiej
kultury politycznej.

W1, W2

2.

Rozwój teorii kultury politycznej.

W1, W2

3.

Operacjonalizacja pojęcia kultury politycznej i jej przełożenie na badanie
współczesnych państw.

W1, W2, W3

4.

Media a kształtowanie opinii publicznej

W2, U2

5.

Socjalizacja polityczna komponentem kultury politycznej.

W1, W2, U2

6.

Partycypacja polityczna i tworzenie kapitału społecznego.

W1, U2

7.

Nowe ruchy społeczne i ich instytucjonalizacja (organizacje pozarządowe).

W2, U2

8.

Amerykańska kultura polityczna.

W3, U1

9.

Kulturowe aspekty polityki zagranicznej USA.

W3, U1, U2

10.

Zwrot wilsoniański i wyjątkowość amerykańska.

W3, U1, K1

11.

Polityka wewnętrzna a zewnętrzna w USA

W3

12.

Rola mediów w kształtowaniu kultury politycznej w USA.

W3, U1, U2

13.

Wpływ opinii publicznej na decyzje polityczne.

U1, U2, K1

14.

Egzempliﬁkacja amerykańskiej kultury politycznej: organy i instytucje realizujące
politykę zagraniczną USA.

W1, W3, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności), aktywne w nich
uczestnictwo, pozytywny wynik egzaminu ustnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Polonia w perspektywie porównawczej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.5cd559cd08989.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

W1

RMI_K1_W02

zaliczenie ustne

RMI_K1_U01

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
potraﬁ jest zinterpretować wiedzę o Polonii
z perspektywy studiów nad diasporami

U1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

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

2.

Polonia – polityka, prawo, instytucje

W1, U1

3.

Diaspory – rodzaje diaspor, przykłady i studia przypadków, aspekty
psychospołeczne, zmieniająca się rola diaspor a diaspora Polaków

W1, U1

4.

Polskość, migracja i tożsamość

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność obowiązkowa
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Zrozumieć Rosję
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.5cd559cd2ac44.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Posiada podstawową wiedzę w zakresie krajów
obszaru postradzieckiego

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03

zaliczenie pisemne,
projekt

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02,
RMI_K1_U04

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

K1

RMI_K1_K01,
RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

zaliczenie pisemne,
projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Trening wrażliwości (między)kulturowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.5cd559cd4e112.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kompetencje kluczowe i ich znaczenie w komunikacji.

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W02

Trening kognitywny i
komunikacyjny

W2

kulturowe konteksty społecznego funkcjonowania
zbiorowości, grup i jednostek.

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03

Trening kognitywny i
komunikacyjny

W3

kompetencje kulturowe jednostki i kompetencje
do komunikacji międzykulturowej.

RMI_K1_W03

Trening kognitywny i
komunikacyjny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

wyjść poza perspektywę etnocentryczną
i europocentryczną w analizie kultur świata.

RMI_K1_U02

Trening kognitywny i
komunikacyjny

U2

krytycznie spojrzeć na własną kulturę i oszacować
własny stopień wrażliwości kulturowej.

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02

Trening kognitywny i
komunikacyjny

U3

interpretować zachowania społeczne, oswoić lęk
kulturowy.

RMI_K1_U04

Trening kognitywny i
komunikacyjny

RMI_K1_K01, RMI_K1_K02

Trening kognitywny i
komunikacyjny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

rozwiązywanie zadań problemowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

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

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, trening kognitywny i komunikacyjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
Trening kognitywny i komunikacyjny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywna obecność na zajęciach, udział w treningach.
Przygotowanie i przeprowadzenie własnego treningu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Procesy transkulturacji w perspektywie porównawczej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.5cd559cd70521.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

RMI_K1_W02

zaliczenie na ocenę, esej

RMI_K1_U01

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, które
realizuje się w procesach transkulturacji. Używa
do tego celu różnego rodzaju mediów

RMI_K1_K03

zaliczenie na ocenę, esej

K2

aktywnego badania procesów transkulturacji
w wybranych kontekstach kulturowych.

RMI_K1_K01

zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

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

1.

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Współcześni Romowie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.5cd559cd9437a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W04

zaliczenie ustne

RMI_K1_U01

zaliczenie ustne

RMI_K1_K01

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

25

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
82

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

1.

W1, U1, K1

- Sztuka a aktywizm
- Tematy tabu a aktywizm
- Współczesny antycyganizm
- Romowie a Unia Europejska

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu ustnego (3 pytania
otwarte, problemowe) oraz regularnego uczestniczenia oraz aktywności
na zajęciach (dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione),
podczas których prócz elementu wykładowego obecny jest element
konwersatoryjny, stymulujący studentów do aktywnego wykorzystywania
zdobytej wiedzy oraz dyskusji na temat literatury, zadanej przez
prowadzącego. W przypadku przekroczenia 50% nieobecności nie ma
możliwości zaliczenia zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Instytucje w relacjach międzykulturowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.5cd559d2a5590.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

C2

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

C3

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

C4

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania
instytucji w społeczeństwach wielokulturowych.

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

projekt, prezentacja

W2

Student posiada podstawową wiedzę o strukturze
organizacji pozarządowych w Polsce.

RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student dysponuje podstawową umiejętnością
organizowania pracy osób połączonych wspólnym
celem.

RMI_K1_U02,
RMI_K1_U03

projekt, prezentacja

U2

Student nabywa umiejętność współpracy w grupach
poprzez realizowanie projektów badawczych.

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02,
RMI_K1_U03

projekt, prezentacja

K1

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

RMI_K1_K01,
RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

projekt

K2

Student posiada kompetencje do podejmowania
skutecznej komunikacji międzykulturowej.

RMI_K1_K01,
RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

3

przygotowanie prezentacji multimedialnej

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

analiza badań i sprawozdań

5

analiza dokumentów programowych

5

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

deﬁnicja instytucji, rodzaje i formy instytucji;

W1, W2, U1, K1

2.

jak działają i myślą instytucje na podstawie "Jak myślą instytucje" Mary Douglas;

W1, U1, K1, K2

3.

polskie prawo określające działalności instytucji kultury oraz instytucji
społecznych + zakładanie stowarzyszenia/fundacji w PL na przykładzie wybranych
polskich NGOs;

W1, W2, U1, U2, K1

4.

NGO – idea, cele, przykłady z zagranicy (najbardziej wpływowe/znane)

W1, W2, U2, K1, K2

5.

NGO’s a korporacje pola konﬂiktu i dialogu;

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

przykłady NGOs w relacjach międzykulturowych (np. Lekarze bez granic, PAH,
ONZ, Green Peace);

W1, W2, U1, K1, K2

7.

dokument obrazujący pracę wybranych NGOs jako strażników interesu
społecznego oraz dyskusja

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

analiza wybranych przez studentów case studies .

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. regularne aktywne uczestnictwo w zajęciach; możliwa jedna
nieobecność nieusprawiedliwiona; 2. ważne przygotowanie = czytanie
zadanych tekstów oraz ich krytyczna analiza 3. przedstawienie na forum
prezentacji dot. wybranej instytucji (krytyczna analiza) uprzednio
projekt, prezentacja skonsultowanej z Wykładowcą 4. pozytywna ocena z egzaminu (skala
ocen: dst, +dst, db, +db, bdb, celujący). Egzamin w formie pisemnej z
pytaniami otwartymi dotyczącymi kwestii podejmowanych na wykładzie
oraz z pytaniami problemowymi pozwalającymi wykazać umiejętność
krytycznej analizy.

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

Sylabusy
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Globalna współpraca humanitarna i rozwojowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.1585238654.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zyskującym na znaczeniu zagadnieniem współpracy humanitarnej
i rozwojowej oraz przedstawienie go jako wielowymiarowej przestrzeni analitycznej, u której podstaw leżą
zarówno zasady prawa międzynarodowego, etyka humanitaryzmu, jak i spuścizna kolonializmu, działalność
polityczna, ekonomiczna i militarna państw, a także aktywność organizacji międzynarodowych.

C2

Celem jest także zachęcenie studentów do reﬂeksji nad złożonością i konsekwencjami takich zjawisk jak system
pomocowy czy migracje, jak również do podjęcia prób prognozowania ich przebiegu w skali globalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma wiedzę na temat międzynarodowych
podmiotów i struktur pomocowych, zjawisk ich
dotyczących oraz systemu powiązań pomiędzy nimi.
Zna podstawy działania i kompetencje tych instytucji
oraz dysponuje wiedzą na temat wdrażanych przez nie
praktyk.

RMI_K1_W04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

RMI_K1_U01

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

RMI_K1_K01, RMI_K1_K03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wyjaśnić genezę, znaczenie
i płaszczyzny zjawisk występujących w sferze
międzynarodowej współpracy humanitarnej
i rozwojowej, w tym m.in. oddziaływania
poszczególnych państw, międzynarodowych instytucji
i organizacji pozarządowych oraz roli odgrywanej
w systemie pomocowym przez beneﬁcjentów
wsparcia.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest przygotowany do udziału w debatach nt.
współpracy humanitarnej i rozwojowej, tworzenia
prognoz zjawisk pomocowych, a także
do zastosowania zgromadzonej wiedzy w praktycznej
działalności pomocowej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do zagadnienia pomocy humanitarnej i współpracy na rzecz
rozwoju. Dylemat Henriego Dunanta i Florence Nightingale.

U1

2.

Historia, podwaliny prawnomiędzynarodowe i architektura światowego systemu
pomocowego

W1, U1

Sylabusy
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3.

Działalność humanitarna i rozwojowa największych donatorów państwowych,
organizacji międzynarodowych i pozarządowych; Dystrybucja pomocy w systemie
Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz Międzynarodowego Ruchu
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

W1, K1

4.

Interwencja humanitarna a łamanie praw człowieka.

U1, K1

5.

Ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości.

U1, K1

6.

Ubóstwo i inne formy wykluczenia społecznego

U1, K1

7.

Istota rozwoju. Programy i praktyka pomocy rozwojowej; Planiści versus
Poszukiwacze.

W1, U1, K1

8.

Kryzys migracyjny na Bliskim Wschodzie i w Europie. Polityka eksternalizacji
zarządzania migracjami oraz działania na rzecz uchodźców i osób wewnętrznie
przesiedlonych.

U1, K1

9.

Innowacje technologiczne na różnych etapach cyklu programu humanitarnego i
rozwojowego.

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
- zaliczenie w formie egzaminu ustnego polega na
odpowiedzi na trzy pytania. Warunkiem zaliczenia egzaminu
jest odpowiedź na dwa z trzech zadanych pytań; - aktywność
na zajęciach podnosi ocenę końcową o pół stopnia.
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Relacje międzykulturowe - perspektywa biznesowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.1585239445.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy w zakresie elementów socjologii i psychologii zarządzania, pozwalające na lepsze
zrozumienie funkcjonowania jednostki w organizacji oraz ról społecznych przyjmowanych przez jej członków.

C2

Wykształcenie umiejętności i kompetencji społecznych związanych ze świadomym uczestnictwem w życiu
organizacji, zwłaszcza w kontekście relacji międzykulturowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane
z organizacją i zarządzaniem, a także ich znaczenie
dla funkcjonowania ludzi w organizacji.

RMI_K1_W04

projekt, prezentacja

W2

Student zna i rozumie procesy społeczno-kulturowe
zahodzące w organizacjach o charakterze biznesowym
oraz ich znaczenie w kontekscie procesów globalizacji
i wielokulturowości organizacji.

RMI_K1_W04

projekt, prezentacja

W3

Student wymienia i objaśnia cechy zespołu, rodzaje
zespołów i role w zespole.

RMI_K1_W04

projekt, prezentacja

W4

Student zna i rozumie podstawowe koncepcje
dotyczące motywowania, stresu oraz wypalenia
zawodowego.

RMI_K1_W04

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student określa swoje predyspozycje do pełnienia roli
w zespole oraz poprawnie odczytuje role zespołowe
pozostałych członków / członkiń zespołu.

RMI_K1_U02

projekt, prezentacja

U2

Student planuje działania na rzecz obniżenia poziomu
stresu i wypalenia zawodowego w zespole,
uwzględniając uwarunkowania kulturowe
i organizacyjne.

RMI_K1_U02

projekt, prezentacja

U3

Student potraﬁ zaplanować, zorganizować
i przyjmować różne role w ramach zespołu, także
z uwzględnieniem różnic kulturowych między
członkiniami / członkami zespołu.

RMI_K1_U01

projekt, prezentacja

U4

Student trafnie dobiera i stosuje techniki i sposoby
komunikowania się, uwzględniając konteks kulturowy,
cechy sytuacji oraz odbiorcy komunikatu.

RMI_K1_U04

projekt, prezentacja

K1

Student jest gotów do współpracy w zespole,
świadomego komunikowania się, także w obliczu
sytuacji stresowych, rywalizacji i konﬂiktu. Świadomie
kreuje komunikację uwzględniając różnice
międzykulturowe.

RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

projekt, prezentacja

K2

Student jest gotów do autoreﬂeksji i samooceny
pełnionych przez siebie ról, włożonego wkładu pracy
i ostatecznego wyniku pracy.

RMI_K1_K03

projekt, prezentacja

K3

Student jest gotów do udzielania i odbierania
konstruktywnej informacji zwrotnej od koleżanek
i kolegów.

RMI_K1_K02

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rola komunikacji: komunikacja interpersonalna: techniki iumiejętności
komunikacyjne, podejścia do komunikacji w organizacjach, różnice
międzykulturowe i globalizacja, komunikacja a konﬂikty.

W1, W2, U4, K1, K3

2.

Motywowanie: motywowanie jako element zarządzania, przegląd teorii motywacji,
wyzwania związane z motywacją, motywacja a różnice międzykulturowe.

W1, W2, W4, K1, K2

Budowanie zespołu: rodzaje zespołów, cechy zespołów, zespoły międzynarodowe i
wielokulturowe, role w zespole, skuteczne funkcjonowanie zespołów.

3.

Stres i wypalenie zawodowe: deﬁnicje stresu i wypalenia zawodowego, fazy
rozwoju pracownika, sposoby radzenia sobie ze stresem w organizacji,
zarządzanie w sytuacji wypalenia zawodowego, relacje międzykultrowe a stres w
organizacji,

4.

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

W1, W2, W4, U2, U4, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Sustainable Tourism and Cultural Development
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.5cd559cc40b4d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaprezentowanie za pomocą ujęcia antropologicznej obecne i przeszłe praktyki w obszarze
turystyki, ze szczególnym naciskiem na turystykę kulturową i zrównoważoną.

C2

Celem kształcenia jest poznanie powyższych kwestii na konkretnych przykładach skontekstualizowanych
za pomocą najważniejszych ujęć teoretycznych ostatnich dekad.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W02,
RMI_K1_W04

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02,
RMI_K1_U03

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

RMI_K1_K01, RMI_K1_K02

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do zajęć

30

e-wykład

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tourism, which is among the largest industries in the world, has a signiﬁcant
inﬂuence on the modern culture. The anthropology of tourism seeks to
understand the relationships between that industry and other cultural
productions. Through the lens of anthropology the course will describe the actual
and past practices of tourism, focusing especially on cultural and sustainable
tourism. In this course, students explore the cultural practices and impacts of
tourism in relation to both host and guest communities and travel as a cultural
practice. The course will examine these issues by case studies and practical
examples shown on the background of the most inﬂuential theories of the recent
decades. The reﬂexive and holistic approach characteristic for an anthropological
enquiry will provide an eﬃcient perspective to draw conclusions, suggestions and
solutions for sustainable development in the future.
The framework programme of the course:
Tourism in the modern world

1.

W1, U1, K1

The general theory on tourism
Host and guests relationships in ethnic tourism
From tourist gaze to performativity
Empowerment or commodiﬁcation - slum and sex tourism
Natural landscapes, heritage and tourism
Codes of ethics and sustainable tourism
The particular texts and visual materials are going to supplement each topic.
Students are required to prepare the material for each class.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, analiza przypadków, grywalizacja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
esej, prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Hiszpańskie ﬁesty i ich kulturowy kontekst
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.5cd559cc1edd0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawową terminologię związaną z szeroko pojętymi
naukami humanistycznymi i społecznymi. Dzięki niej
RMI_K1_W01
jest w stanie swobodnie omawiać zagadnienia
związane z kulturą Hiszpanii.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

historię Hiszpanii w zarysie oraz elementy jej
zróżnicowanego folkloru.

RMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

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

RMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U1

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

RMI_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

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

RMI_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

RMI_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

38

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

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

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Bunt w kulturze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.6049e06b00ac1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem konwersatorium jest przybliżenie studentom problematyki dotyczącej buntu w kulturze.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie najważniejsze teoretyczne
zagadnienia dotyczące buntu w kulturze.

RMI_K1_W04

projekt, esej
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W2

Student zna i rozumie przyczyny powstania
omawianych przejawów buntu w kulturze.

RMI_K1_W02

projekt, esej

RMI_K1_U01

projekt, esej

RMI_K1_K03

projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ poddać naukowej analizie omawiane
przejawy buntu za pomocą zaproponowanych metod
i narzędzi badawczych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do obiektywnej, rzeczowej
dyskusji na temat społeczno-kulturowych fenomenów
związanych z buntem w kulturze.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie eseju

10

przygotowanie projektu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

9

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Najważniejsze zagadnienia teoretyczne dotyczące buntu w kulturze.
2. Kulturowe wymiary buntu na przestrzeni wieków (tło historyczne).
3. Społeczeństwo a bunt. Relacje: państwo vs. jednostka.
4. Obrazoburcy, innowatorzy, buntowniczki i odkrywczynie.
5. Bunt w malarstwie.
6. Buntownicza muzyka - forma i przekaz.
7. Subkultury.
1.

8. Bunt mniejszości.

W1, W2, U1, K1

9. Happening, sztuka performansu, widowiskowość, improwizacja.
10. Bunt w modzie.
11. Neopogaństwo, New Age i zainteresowanie duchowością Wschodu.
12. Street art w buntowniczej odsłonie.
13. Bunt na sprzedaż - komercjalizacja.
14. Kulturowo-społeczny wymiar buntowniczych zrywów w XX w.
15. Problematyka buntowniczych działań w XXI w.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie uzyskuje się na podstawie: a) pozytywnej oceny eseju
zaliczeniowego i grupowego projektu, b) aktywnego uczestniczenia na
zajęciach po wcześniejszym przygotowywaniu się do kursu poprzez
czytanie tekstów zadanych przez prowadzącą. Tematy esejów oraz
projektów należy ustalić z koordynatorką. Dopuszczalne są maksymalnie 3
nieusprawiedliwione nieobecności. Większa liczba nieobecności oznacza
brak zaliczenia przedmiotu. Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest
uzyskanie ze wszystkich wymienionych elementów (przygotowanie do
zajęć, obecność, projekt, esej) pozytywnej oceny.
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Literatura światoczuła
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.6049e6c14a5af.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest reﬂeksja i dyskusja nad współczesnymi teksami literackimi, które cechuje tytułowa
"światoczułość": uwrażliwienie na świat (współczesny) i jego problemy, tematyzowanie konﬂiktów i napięć
społecznych, a także podejmowanie tematów tabu. Ich autorzy stawiają trudne pytania, podejmują zagadnienia
związane z przemianami społeczno-politycznymi w świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

istotne współczesne idee, tendencje i prądy twórcze
w obrębie współczesnej literatury, którą określić
można mianem "literatury zaangażowanej" przydatne w reﬂeksji nad ważnymi problemami
i wyzwaniami współczesności.

RMI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

RMI_K1_U01

zaliczenie na ocenę

RMI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować i interpretować w różnych kontekstach
(artystycznym, kulturowym, społecznym
i historycznym) utwory literackie rozumiane jako
teksty kultury oraz poprzez nie dostrzegać procesy
zachodzące w różnych społeczeństwach, zwracać
uwagę na teksty, które poruszają tematy dotyczące
kwestii tożsamości, przemian geopolitycznych,
migracji, zmian klimatycznych etc.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do uczestniczenia w życiu kulturalnym oraz zwracania
uwagi na problemy współczesnego świata, jak
i angażowania się w działania na rzecz społeczeństwa
otwartego i ochrony różnorodnego dziedzictwa
kulturowego poprzez znajomość i świadomość
odmienności i różnorodności tendencji, nurtów
i zjawisk opisywanych we współczesnej literaturze
światowej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Punkt wyjścia do dyskusji w ramach zajęć stanowi przemówienie noblowskie Olgi
Tokarczuk wskazujące na czułość – jako jeden z współcześnie najważniejszych
sposobów bycia w świecie, wrażliwości na świat i jego problemy. To przecież
zadanie bliskie kulturoznawcom, dlatego proponuję czytanie i dyskusje nad
tekstami „światoczułymi” oraz poszukiwanie wspólnego kanonu takich tekstów.
Wśród tematów: literatura zaangażowana, protest songs, literatura
postkolonialna; wśród propozycji lekturowych: O. Tokarczuk, J.M. Cotzee, AlAswani, W. Szymborska, Bob Dylan, S. Aleksijewicz i inni…

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Obecność na zajęciach – dopuszczalne 2 nieobecności. 2. Aktywne
uczestnictwo w zajęciach, czytanie zadanych tekstów, oddawanie zadań,
zaliczenie na ocenę
w tym przedstawienie krótkiej prezentacji na temat wybranego utworu
związanego z tematem zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Tutorial badawczy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.13F0.6049e891f2f1c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Dostarczenie wiedzy o organizacji działalności naukowej oraz podstawowych zasadach pracy badawczej.

C2

Rozwój kompetencji związanych z planowaniem badań, ich przeprowadzaniem oraz przygotowywaniem artykułów
i raportów naukowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych
i humanistycznych, ich specyﬁkę przedmiotową oraz
metodologiczną.

RMI_K1_W01

wyniki badań

W2

zasady ochrony własności intelektualnej, normy
i wartości wiążące się ze społeczną rolą badacza oraz
strategie rozwoju osobistego i zawodowego.

RMI_K1_W05

wyniki badań

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U03

wyniki badań

RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

opisywać w formie artykułu naukowego, raportu albo
sprawozdania problemy społeczne w oparciu
o przeprowadzone studia przypadków i proste analizy
porównawcze, wykorzystując do tego metody
i narzędzia badawcze z zakresu nauk społecznych
i humanistycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny własnej wiedzy, wyznacza kierunków
własnego rozwoju w kontekście pracy badawczej oraz
rozwijania potrzebnych do tego kompetencji, także
związanych z odpowiedzialnym pełnieniem społecznej
roli słuchacza szkoły doktorskiej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie raportu

150

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Podstawowe informacje o organizacji działalności naukowej w Polsce i na
świecie
- normy prawne określające działalność naukową.
- ﬁnansowanie nauki (m.in. rola i typy grantów)
- komunikacja naukowa (m.in. – typy publikacji akademickich oraz rynek
czasopism i wydawnictw naukowych)
- ewaluacja działalności naukowej (zasady parametryzacji i rankingi naukowej)
1.

W1, W2, U1, K1
2.

Umiejętność wyszukiwania informacji naukowych – warsztat

3.

Zasady wnioskowania o granty badawcze - warsztat

4.

Planowanie badań własnych - tutoring

5.

Realizacja badań własnych - tutoring

6.

Przygotowywanie publikacji naukowej - tutoring

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie raportu albo szkicu artykułu naukowego w oparciu o
zaplanowany i przeprowadzony mini-projekt badawczy.
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Polityka integracyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIMPMS.13C0.5cd559d77d88c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student ma świadomość kompleksowej natury
stosunków międzykulturowych oraz ich historycznej
zmienności

RMI_K1_W02

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

RMI_K1_U02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

RMI_K1_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie ekspertyzy

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wyjaśnienie podstawowych pojęć – integracja, asymilacja,polityka integracyjna,
wskaźnik wielokulturowości, rodzaje integracji, płaszczyzny integracji

W1, U1

2.

Polityka integracyjna – perspektywa historyczna

W1

3.

Polityka integracyjna – perspektywa współczesna

W1, U1

4.

Założenia polityki integracyjnej wybranych krajów – ustawodawstwa i praktyczna
strona ich realizacji

W1, U1, K1

5.

Debaty/dyskusje panelowe przygotowane przez studentów – polityka integracyjna
- wybrane studia przypadków

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
inscenizacja, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Komunikacja międzykulturowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIKMS.13C0.5ca29968e43bd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

RMI_K1_W01

esej

W2

ma uporządkowaną wiedzę o procesach
komunikowania społecznego w dynamice epoki
globalizacji

RMI_K1_W02

esej

W3

zdobywa wiedzę specjalistyczną właściwą dla analizy
kompetencji międzykulturowych w różnych obszarach
i poziomach kompetencji

RMI_K1_W04

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

10

analiza badań i sprawozdań

5

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoretyczne podstawy wiedzy o komunikacji międzykulturowej

W1

2.

Komunikacja międzykulturowa w procesie globalizacji

W2

3.

Typy komunikacji międzykulturowej

W3

4.

Obszary działania komunikacji międzykulturowej w życiu społecznym

W1, W3

5.

Edukacja międzykulturowa

W3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie pozytywnej oceny z pracy
zaliczeniowej - pisemnego eseju na ustalony z prowadzącym temat

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

Sylabusy
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Psychologia migracji i akulturacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIMPMS.13C0.5cd559d7a4215.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zwrócenie uwagi na psychospołeczne problemy migracji

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

RMI_K1_W02

zaliczenie pisemne

RMI_K1_U01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Akulturacja, model ABC akulturacji, stres, radzenie sobie, zdrowie somatyczne i
psychiczne migrantów

W1, U1

2.

Kategorie ludzi zmieniających miejsce przebywania – turyści, studenci
międzynarodowi, ludzie międzynarodowego biznesu, imigranci, uchodźcy

W1, U1

3.

Powroty do ojczyzny – uwarunkowania i następstwa

W1, U1

4.

Kryzys migracyjny w Europie (2015-) i jego recepcja – analiza socjologicznopsychologiczna

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie ma charakter pisemny - pytania zamknięte i otwarte.
zaliczenie pisemne Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestniczenie w zajęciach
(dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione)
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Psychologia komunikacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIKMS.13C0.5cd559db3638a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

RMI_K1_W03

zaliczenie pisemne

RMI_K1_U01

zaliczenie pisemne

RMI_K1_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Komunikacja interpersonalna, w grupie, wystąpienia publiczne, kompetencje
komunikacyjne, dwujęzyczność i wielojęzyczność w ujęciu psycholingwistycznym,
język i kultura w ujęciu psycholingwistycznym, psychologia reklamy i nowych
mediów

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie ma charakter pisemny - pytania zamknięte i otwarte.
zaliczenie pisemne Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestniczenie w zajęciach
(dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione)
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Dzieje nowożytnych relacji międzykulturowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.1C0.5cd559cf992cb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Historia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

charakterystyka międzykulturowych oddziaływań w okresie nowożytnym

C2

wyjaśnienie przyczyn zapoczątkowanej w dobie nowożytnej wyjątkowej dynamiki cywilizacji europejskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie międzykulturowe powiązania
i oddziaływania epoki nowożytnej

RMI_K1_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

RMI_K1_K03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

28

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie do sprawdzianów

5

analiza źródeł historycznych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

12

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

analiza wymagań

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
128

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wielkie Odkrycia Geograﬁczne i nowe przestrzenie międzykulturowego kontaktu

W1

2.

Odrodzenie, Reformacja, Oświecenie a kształtowanie się relacji
międzykulturowych w Europie

W1, U1

3.

Nowożytna Rzeczpospolita w sieci międzykulturowych kontaktów i oddziaływań

W1, U1, K1

4.

Kulturowa mozaika nowożytnej Rzeczpospolitej i zachodzące w jej obrębie relacje

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny,
egzamin ustny

1 Egzamin ustny: trzy pytania dostosowane do celów i efektów
kształcenia (nauczanie zdalne) 2. Egzamin pisemny: dziesięć
pytań otwartych o charakterze opisowo-problemowym,
dostosowanych do celów oraz efektów kształcenia, ocenianych w
skali punktowej (nauczanie stacjonarne) . Łącznie maksymalna
liczba punktów: 40. 21-23 punkty: dostateczny 24-26: dostateczny
plus 27 – 31 dobry 35-40: bardzo dobry

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalna jedna
nieobecność - pozostałe należy zaliczyć). Trzy krótkie eseje na
podane tematy z zakresu problematyki zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na wykładzie nie jest obowiazkowa (obowiązuje natomiast znajomość ich treści)
obceność na ćwiczeniach jest obowiązkowa - dopuszczalna nieobecność na jednych zajęciach, pozostałe nieobecności nalezy
zaliczyć podczas dyżuru prowadzącego ćwiczenia

Sylabusy
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Edukacja międzykulturowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIMPMS.13C0.5cd559d7c8dcb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna podstawowe pojęcia komunikacji
międzykulturowej.

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W02

projekt, prezentacja
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W2

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

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03

projekt, prezentacja

W3

Zna różne metody edukacji międzykulturowej,
zwłaszcza metody aktywizujące.

RMI_K1_W04,
RMI_K1_W05

projekt, prezentacja

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02,
RMI_K1_U03

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie do sprawdzianów

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Edukacja międzykulturowa – jak pracuje trener międzykulturowy?

W1, W2

2.

Andragogika - uczenie się dorosłych; metody aktywizujące; uczenie przez
doświadczenie.

W2, W3

3.

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

4.

Co potrzebuje trener- wprowadzanie, omawianie technik szkoleniowych,
komunikacja.

W1, W2

5.

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

W3

6.

Ewaluacja – zadawanie pytań by nauczać.

W3, U1

7.

Techniki szkoleniowe i metody rozwojowe w pracy trenera międzykulturowego.

W3

8.

Projekty uczestników.

U1

Sylabusy
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9.

Podsumowanie.

W1, W2, W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Aktywna obecność na zajęciach - dopuszczalne dwie nieobecności. 2.
Przygotowywanie zadanych tekstów lub oddawanie zadań w ustalonym
projekt, prezentacja terminie. 3. Przygotowanie opisu projektu edukacyjnego, dotyczącego
edukacji międzykulturowej i jego prezentacja na zajęciach (w
umówionym terminie). Standardowa skala ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Komunikacja społeczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIKMS.13C0.5cc0345fb85cd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem komunikacji społecznej oraz różnymi jej typami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

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

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

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03

Egzamin pisemny pytania otwarte lub w
przypadku zajęć
prowadzonych online
(Pegaz) - test online
(pytania wielokrotnego
wyboru + pytania typu
"krótka odpowiedź")

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03

Egzamin pisemny pytania otwarte lub w
przypadku zajęć
prowadzonych online
(Pegaz) - test online
(pytania wielokrotnego
wyboru + pytania typu
"krótka odpowiedź")

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Egzamin pisemny pytania otwarte lub w
przypadku zajęć
prowadzonych online
(Pegaz) - test online
(pytania wielokrotnego
wyboru + pytania typu
"krótka odpowiedź")

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

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

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

RMI_K1_K03

Egzamin pisemny pytania otwarte lub w
przypadku zajęć
prowadzonych online
(Pegaz) - test online
(pytania wielokrotnego
wyboru + pytania typu
"krótka odpowiedź")

RMI_K1_K03

Egzamin pisemny pytania otwarte lub w
przypadku zajęć
prowadzonych online
(Pegaz) - test online
(pytania wielokrotnego
wyboru + pytania typu
"krótka odpowiedź")

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

7

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
84

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie komunikacji społecznej; Komunikacja społeczna oraz jeje elementy
Warunki ważności procesu komunikowania; Typologia aktów komunikacji
społecznej – piramida McQuaila; Komunikowanie werbalne, pozawerbalne i
parawerbalne. Atrkacyjność interpersonalna i ﬁzyczna. Mimika. Mowa ciała, gesty,
haptyka, okulezja, proksemika. Perspektywa feministyczna w badaniach nad
komunikacją. Komunikacja bezpośrednia i zapośredniczona, w tym CMC; Język
jako system symboliczny i system komunikacji; Komunikowanie interpersonalne i
związki międzyludzkie; Komunikowanie w małych grupach; Komunikowanie
instytucjonalne i jego charakterystyka; Komunikowanie publiczne; Komunikowanie
masowe; Media w systemie komunikacji społecznej, Media a kultura.

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Egzamin pisemny - pytania otwarte lub w
przypadku zajęć prowadzonych online (Pegaz) test online (pytania wielokrotnego wyboru +
pytania typu "krótka odpowiedź")

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 1)
uczestnictwo w zajęciach potwierdzona
własnoręcznym podpisem na liście
obecności, minimum 50% obecności. Nie
przewiduję dodatkowych możliwości
zaliczania wykładu. 2) Zdanie egzaminu z
przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest obecność na zajęciach - miniumu 50% obecności na wykładach potwierdzonych własnoręcznym podpisem na
liście obecności. W przypadku zajęć online (Pegaz) potwierdzeniem udziału w zajeciach jest wpis do listy obecności we
"Wspólnych notatkach".

Sylabusy
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Mediacje kulturowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIMPMS.13C0.5cd559d7efb08.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

RMI_K1_W03

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

RMI_K1_U01

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

RMI_K1_K03

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs ma część ćwiczeniową i konwersatoryjną. Zaliczenie jest
dwustopniowe. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywne
uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są 3 nieobecności) oraz
przygotowanie i zaprezentowanie projektu na temat skonsultowany
z prowadzącą. Należy także dostarczyć krótki (2-3 stronicowy)
raport z projektu w formie pisemnej. Do egzaminu dopuszczane są
wyłącznie osoby, które uzyskały zaliczenie ćwiczeń. Egzamin
końcowy z części konwersatoryjnej ma formę pisemną (pytania
otwarte i/lub zamknięte). Stosowana jest standardowa skala ocen.
*Możliwość ustnego egzaminu w sesji poprawkowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Savoir vivre i etykieta w komunikacji międzykulturowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIKMS.13C0.5cd559db653d1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

RMI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

RMI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ zastosować reguły etykiety podczas
organizacji i realizacji działań o charakterze społecznoRMI_K1_U02
kulturowym w środowisku międzykulturowym oraz
skierowanych do przedstawicieli innych grup
kulturowych.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

RMI_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Tło historyczne Savoir vivre. 2. Zasady etykiety w komunikacji
międzykulturowej w perspektywie porównawczej Europa - Azja. 3. Komunikacja
niewerbalna w wybranych kręgach kulturowych. 3. Kultura biznesowa w Azji
Wschodniej. 4. Kultura biznesowa w europejskich kręgach kulturowych. 5. Etykieta W1, U1, U2, K1
w miejscach publicznych w perspektywie porównawczej Europa – Azja.6. Etykieta
w życiu codziennym. 7. Etykieta w korespondencji prywatnej i biznesowej. 8. "Co
przystoi kobiecie...." 9. Protokół dyplomatyczny.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach,
przygotowanie krótkiej prezentacji, czytanie zadanych lektur oraz
uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Dopuszczalne są
zaliczenie na ocenę
trzy nieobecności na zajęciach bez konieczności podania powodu.
Obecność na zajęciach 15% oraz praca podczas semestru 20% – łącznie
35% oceny końcowej Egzamin pisemny: 65% oceny końcowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna znajomość języka angielskiego pozwalająca na przeczytanie artykułu naukowego o średnim poziomie trudności.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Kryminalne aspekty relacji międzykulturowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIMPMS.13C0.5cd559d82003b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Posiada podstawową wiedzę na temat przestępczości,
jej genezy i metod przeciwdziałania.

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W04

Egzamin pisemny

W2

Ma podstawową wiedzę o czynnikach kryminogennych
oraz społecznych uwarunkowaniach zachowań
przestępczych .

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W02

Egzamin pisemny

W3

Posiada wiedzę na temat genezy zachowań
dewiacyjnych i przestępczych w relacjach
międzykulturowych .

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W03

Egzamin pisemny

W4

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

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03

Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Dostrzega uwarunkowania kulturowe i społeczne
zjawiska przestępczości .

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02

Egzamin pisemny

U2

Dostrzega i analizuje dylematy etyczne związane
z zachowaniami przestępczymi .

RMI_K1_U02,
RMI_K1_U03

Egzamin pisemny

RMI_K1_K01, RMI_K1_K03

Egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Ma przekonanie o wadze o wadze reﬂeksji na tematy
etyczne związane z problemem przestępczości.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kryminologia jako nauka społeczna.

W1, W2, U1

2.

Podstawowe teorie i paradygmaty w badaniach kryminologicznych.

W1, W2, K1

3.

Pojęcie kary; kulturowe różnice w rozumieniu idei karania; Kara jako cierpienie w
koncepcji N. Christie

W2, W3, U2

4.

Mass media, a przestępczość.

U1

5.

Kształtowanie lęku przed przestępczością i jego społeczne konsekwencje.

W2, W3, W4

6.

Punitywność społeczna - jej wymiary i geneza.

W1, W2, W3

7.

Kryminologia kulturowa.

W1, W2

8.

Sprawiedliwość naprawcza - możliwości wykorzystania koncepcji w wymiarze
sprawiedliwości.

U1, U2, K1

9.

Przestępczość graniczna cudzoziemców.

W1, W3, U1

10.

Mniejszości etniczne i kulturowe w perspektywie kryminologicznej.

W4

11.

Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści.

W4, K1

12.

Kulturowe uwarunkowania kryminalizacji środków psychoaktywnych.

W2, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny

1. Egzamin pisemny. 2. Punktowana aktywność na zajęciach. 3. Obecność
na zajęciach – dopuszczalne 2 nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Negocjacje w warunkach wielokulturowości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIKMS.13C0.5cd559db8e850.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zdobywa wiedzę specjalistyczną właściwą dla
stosunków i relacji międzykulturowych.

RMI_K1_W03

zaliczenie pisemne

RMI_K1_U04

zaliczenie pisemne,
projekt

RMI_K1_K02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Negocjowanie tożsamości

W1, K1

2.

Reguły ponadkulturowe a różnice międzykulturowe

W1, U1

3.

Komunikacja międzykulturowa - teorie, modele

W1

4.

Komunikacja międzykulturowa - warsztaty

U1, K1

5.

Kultura a postrzeganie i porozumienie

W1, U1

6.

Międzykulturowe różnice strategii negocjacyjnych

W1, U1

7.

Negocjacje w warunkach wielokulturowości - studia przypadków

W1

8.

Negocjacje w warunkach wielokulturowości - praca grupowa studentów

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Kulturowe aspekty praw człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIMPMS.13C0.5cd559d848056.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W04

esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

RMI_K1_U01

esej, prezentacja

RMI_K1_K03

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

6

zbieranie informacji do zadanej pracy

7

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do zajęć

4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

6

analiza wymagań

1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

6

analiza badań i sprawozdań

2

analiza aktów normatywnych

1

analiza problemu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kształtowanie się koncepcji uniwersalnych praw człowieka

W1

Sylabusy
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2.

Kulturowe uwarunkowania interpretacji i implementacji praw człowieka w świecie
współczesnym

W1, U1

3.

Dylematy moralne związane z ochroną praw człowieka w świecie współczesnym

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, metoda projektów, burza mózgów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalna jedna nieobecność pozostałe należy zaliczyć). Każdy z uczestników zobowiązany jest do
przedstawienia w ich trakcie prezentacji na temat związany z ich
problematyką, zaaprobowany wcześniej przez prowadzącego oraz eseju
zaliczeniowego (dopuszczalny wybór tematyki przedstawionej w
prezentacji, jednak bez powielania jej treści)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność podczas zajeć jest obiowiązkowa. Dopuszczalna jedna nieobecność - pozostałe nalezy zaliczyć.

Sylabusy

179 / 228

Język a kultura
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIKMS.13C0.5cd4248a7f690.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami kultury i języka w powiązaniu
z problematyką wartości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

RMI_K1_W01

zaliczenie pisemne

180 / 228

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

RMI_K1_U01

zaliczenie pisemne

RMI_K1_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest uczestniczyć w debacie publicznej
dotyczącej języka i kultury

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie w problematykę, języka, kultury i wartości.

W1, U1, K1

2.

Koncepcja kultury W. Diltheya

W1, U1, K1

3.

Koncepcja kultury H. Rickerta

W1, U1, K1

4.

Koncepcja języka W. von Humboldta

W1, U1, K1

5.

Aksjologia M. Schelera

W1, U1, K1

6.

Aksjologia N. Hartmana

W1, U1, K1

7.

Teoria wartości D. von Hildebranda

W1, U1, K1

8.

Koncepcja kultury E. Cassirera

W1, U1, K1

9.

Koncepcja języka F. de Saussure'a

W1, U1, K1

10.

Koncepcje języka L. Wittgensteina

W1, U1, K1

11.

Koncepcja języka J. Austina

W1, U1, K1

12.

Językowy obraz świata w koncepcji Sapira-Whorfa

W1, U1, K1

13.

Szkoła frankfurcka i jej wpływ na kulturę drugiej połowy XX w.

W1, U1, K1

14.

Język, prawda i postprawda.

W1, U1, K1

15.

Kolokwium.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przedmiot podzielony na dwie części: wykładową i ćwiczeniową. Egzamin
w formie pisemnej trwający 45 min, trzy pytania otwarte, sprawdzające
wiedzę przekazaną na wykładzie. Kolokwium w formie pisemnej trwające
zaliczenie pisemne 45 min, trzy pytania otwarte dotyczące znajomości i rozumienia tekstów
analizowanych na zajęciach. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zdane kolokwium. Liczba dozwolonych nieobecności - 2. Ocena całkowita średnia ważona 60% egzamin, 40% kolokwium.
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Międzykulturowe badania porównawcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.1C0.5cd559cfc1252.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

RMI_K1_W01

egzamin pisemny

RMI_K1_U01

projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

30

przygotowanie raportu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Problemy metodologiczne w badaniach międzykulturowych, w tym równoważność
pomiaru i kulturowa adaptacja narzędzia badawczego

W1, U1

2.

Praktyczne wykorzystanie oprogramowanie do prostych analiz statystycznych

W1, U1

3.

Praca nad projektami grupowymi badań empirycznych, w tym konsultacja
narzędzia

W1, U1

4.

Prezentacje założeń projektów oraz dyskusja na forum

W1, U1

Sylabusy

184 / 228

5.

Prezentacje wyników badań oraz dyskusja na forum

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

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

projekt, raport,
prezentacja

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIMPMS.13C0.5cd559d86ccaa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

186 / 228

W1

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

RMI_K1_W02

zaliczenie pisemne

RMI_K1_U01

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student dostrzega i formułuje problemy moralne
i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą,
RMI_K1_K02
szczególnie z pracą badawczą, poszukuje optymalnych
rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1

2.

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

W1

3.

Etniczne mobilizacje - studia przypadków: konﬂikt, autonomia, transnarodowość,
ruch obywatelski

W1, U1, K1

4.

Prezentacje– wybrane grupy/mniejszości etniczne i proces etnicznej mobilizacji projekty grupowe

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

188 / 228

Stereotypy etniczne w mediach i kulturze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIKMS.13C0.5cd559dbbfcc4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką stereotypów narodowych i etnicznych, kwestiami
wzajemnego postrzegania się grup społecznych (kulturowych, narodowych, mniejszościowych) oraz tematyką
wizerunku tych grup w mediach, opinii publicznej i wytworach kultury symbolicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

RMI_K1_W03

zaliczenie pisemne,
projekt, raport

RMI_K1_U01

zaliczenie pisemne,
projekt, raport

RMI_K1_K03

projekt, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie raportu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

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

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny projektu badawczego
przygotowanego w zespole (wymagana jego prezentacja w czasie
zajęć oraz złożenie pisemnego opracowania projektu przed
zakończeniem semestru). Dodatkowym warunkiem uzyskania
zaliczenia jest pozytywna ocena z kolokwium dotyczącego treści i
problemów prezentowanych podczas zajęć. *Możliwość ustnego
zaliczenia kolokwium w sesji poprawkowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Różnorodność kulturowa – problemy i wyzwania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIMPMS.13C0.5cd559d8913cd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2

E_K2: ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą procesów
komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz
możliwych zakłóceń w zróżnicowanym kulturowo
otoczeniu [K_W03++]

RMI_K1_W03

zaliczenie pisemne

W3

E_K4: ma uporządkowaną wiedzę o zróżnicowaniu
kulturowym we współczesnym świecie jego specyﬁce
i procesach w nim zachodzących dotyczących sfery
politycznej, gospodarczej, religijnej, językowej
[K_W05++]

RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

zaliczenie pisemne

RMI_K1_U02

zaliczenie pisemne

RMI_K1_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

20

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
82

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

193 / 228

1.

1. Teorie wielokulturowości

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Polityka wielokulturowości

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Wybrane typy migracji

W1, W2, W3, U1, K1

4.

Modele wielokulturowości- case studies

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Zarządzanie w zróżnicowanych kulturowo środowiskach

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Dyplomacja kulturowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIKMS.13C0.5cd559dbe97d4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie się studentów z tematem dyplomacji kulturowej

C2

zapoznanie się studentów z dyscypliną Międzynarodowych Stosunków Kulturalnych

C3

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

C4

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

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

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U03

esej, prezentacja

RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w grupie, przejmowania w niej różnych ról,
doskonalenia kompetencji komunikacyjnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

3

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie eseju

8

przygotowanie do egzaminu

16

przygotowanie referatu

8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

2

rozwiązywanie zadań problemowych

6

poznanie terminologii obcojęzycznej

3

pozyskanie danych

2

analiza dokumentów programowych

1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
88

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kultura w nauce o stosunkach międzynarodowych

W1, U1

2.

Podmioty międzynarodowych stosunków kulturalnych

W1, U1

3.

Instytucjonalizacja współpracy kulturalnej

W1, U1

4.

Przykłady działań w ramach dyplomacji kulturalnej

W1, K1

5.

Zagraniczna polityka kulturalna wybranych państw oraz organizacji
międzynarodowych

W1, U1, K1

6.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
45% egzamin pisemny (pytania testowe i otwarte)
+ 45% esej/ prezetacja/ udział w debacie
oksfordzkiej + 10% obecność

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

Sylabusy
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Socjologia kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.1C0.5cd42d4f02912.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

RMI_K1_W01

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

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

RMI_K1_W01

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

ma świadomość kompleksowej natury stosunków
międzykulturowych oraz ich społecznych
uwarunkowań

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W05

egzamin pisemny,
prezentacja

RMI_K1_U02

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

RMI_K1_K03

prezentacja

K2

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

RMI_K1_K01

egzamin pisemny,
prezentacja

K3

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

RMI_K1_K02

egzamin pisemny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Sylabusy
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przygotowanie projektu

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
142

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza powstania socjologii jako nauki

W1

2.

Metodologiczne i aksjologiczne dylematy socjologii w początkowym okresie jej
rozwoju

W1

3.

Neopozytywizm i jego metodologiczne konsekwencje

W1

4.

Socjologia humanistyczna, kulturalistyczna i socjologia kulturowa

W1

5.

Socjologia kultury masowej oraz cywilizacji medialnej

W1, W2, U1

6.

Socjologia a krytyczna analiza kultury

W1, W3, U1, K2

7.

Kompetencje komunikacyjne, kulturowe i międzykulturowe w analizie
socjologicznej

W1, W2, W3, U1, K2, K3

8.

Socjologia relacji międzykulturowych

W1, W2, W3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunek dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń według wymagań
określonych przez realizatora tego typu zajęć, aktywność poznawcza w
czasie realizacji zajęć oraz zaliczenie egzaminu pisemnego (pytania
zamknięte i otwarte)

ćwiczenia

prezentacja

aktywne uczestnictwo w zajęciach, praca w grupach oraz pozytywna
ocena z prezentacji projektu grupowego

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
bez wymagań

Sylabusy
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Cywilizacje współczesne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.1C0.5cd559cﬀ0f6f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W2

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

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

RMI_K1_U01

egzamin pisemny,
egzamin ustny

RMI_K1_K03

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do zajęć

4

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

analiza wymagań

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
112

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.

Perspektywa historyczna teorii cywilizacji i jej postać współczesna – wybrane
koncepcje

W2

2.

Przegląd cywilizacji współczesnego świata i ich cech konstytutywnych

W1, U1, K1

Sylabusy
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3.

Cywilizacyjna kondycja współczesnego świata – próba bilansu

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Egzamin ustny: trzy pytania dostosowane do celów kształcenia i
treści kursu (w warunkach nauczania zdalnego) 2. Egzamin
pisemny: dziesięć pytań otwartych o charakterze opisowoproblemowym, dostosowanych do celów oraz efektów kształcenia,
ocenianych w skali punktowej (w warunkach nauczania
stacjonarnego). Łącznie maksymalna liczba punktów: 40. 21-23
punkty: dostateczny 24-26: dostateczny plus 27-31: dobry 32-34:
dobry plus 35-40: bardzo dobry

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na wykładzie nie jest obowiazkowa, obowiązuje natomiast znajomość treści wykładów

Sylabusy
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Edukacja antydyskryminacyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.1C0.5cd5599d85cb9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

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

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W04,
RMI_K1_W05

egzamin pisemny

W2

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

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

egzamin pisemny

RMI_K1_U02,
RMI_K1_U04

egzamin pisemny

RMI_K1_K01, RMI_K1_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

38

przygotowanie do zajęć

30

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy

206 / 228

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki związanej z antydyskryminacją

W1, W2

2.

Tożsamość społeczna

W1, W2

3.

Dyskryminacja i jej rodzaje

U1

4.

Przeciwdziałanie dyskryminacji

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Proseminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.180.5cb09f8826b6c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

zaliczenie

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02,
RMI_K1_U03

zaliczenie

RMI_K1_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

1.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Proseminarium licencjackie ma za zadanie utrwalenie i pogłębienie umiejętności
warsztatowych związanych z pracą naukową. Należą do nich przede wszystkim:
analiza tekstów naukowych, posługiwanie się poprawnym słownictwem
naukowym, umiejętność dotarcia do literatury przedmiotu, pisania zwięzłych
tekstów naukowych, poprawnego cytowania, kompilacji opracowań naukowych,
interpretacji danych źródłowych, konstruowania, zastosowania i cytowania
elementów graﬁcznych oraz stosowania zasad etyki naukowej.

W1, U1, K1

Znaczną część zajęć stanowią prezentacje i omówienia projektów i pierwszych
fragmentów prac dyplomowych przygotowywanych przez uczestników zajęć.

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawowymi warunkami uzyskania zaliczenia z proseminarium
licencjackiego jest obecność na zajęciach oraz indywidualnie oceniany
postęp w przygotowaniu pracy dyplomowej.
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Kultura a gospodarka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.1300.5cd559cabe811.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

C2

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

C3

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

C4

Poprzez historię, prognozowanie przyszłości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

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

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W04

egzamin pisemny

W2

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

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

egzamin pisemny

U1

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

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02,
RMI_K1_U03

prezentacja

U2

Student potraﬁ podejmować krytyczną analizę
zastanych materiałów.

RMI_K1_U03,
RMI_K1_U04

prezentacja

U3

Student nabywa umiejętność merytorycznie właściwej
selekcji materiału naukowego.

RMI_K1_U02,
RMI_K1_U03

prezentacja

K1

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

RMI_K1_K01,
RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

egzamin pisemny,
prezentacja

K2

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

RMI_K1_K01,
RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

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

2.

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

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

3.

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

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

4.

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

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

5.

oświeceniowy racjonalizm i ekonomia klasyczna.

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

6.

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

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

7.

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

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
prezentacja

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

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

Sylabusy
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Współczesne stosunki etniczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.1300.5cd559d259664.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

egzamin pisemny / ustny

W2

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

RMI_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

U1

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

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U2

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

RMI_K1_U03

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U3

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

RMI_K1_U04

prezentacja

RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
100

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Stosunki etniczne jako forma stosunków społecznych.

W1, W2

2.

Klasyczne rozumienie stosunków społecznych: M. Weber, F. Znaniecki.

W1, W2, U1

3.

Stosunki rasowe wg. H. Blumera.

W1, W2, U1

4.

Stosunki międzygrupowe wg P. M. Blaua; stosunki mniejszościowe wg. H. M.
Blalocka.

W1, W2, U1

5.

Stosunki etniczne między aktorami zbiorowymi.

W1, W2, U1, U3

6.

Tożsamości zbiorowe w koncepcji Z. Bokszańskiego.

W1, W2, U3

7.

Wprowadzenie do teorii narodu i nacjonalizmu. Etniczność i polityczność jako
desygnaty narodu i nacjonalizmu.

W1, W2

8.

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

W1, W2, U1

9.

Grupy etniczne w społeczeństwie wielokulturowym.

W1, W2, U3

10.

Stosunki religijne na przykładzie USA; fenomen religii obywatelskiej.

W1, W2, U1

11.

Separatyzm Katalonii, a możliwości uzyskiwania niezależności małych narodów w
Europie.

W1, U3, K1

12.

Stosunki etniczne w Afryce - różnorodność poza granicami.

W2, U2

13.

Przemoc ﬁlosemicka jako specyﬁczny rodzaj stosunków etnicznych.

U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Media globalne - translatorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.1300.5cd559d27f20c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

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

RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04

prezentacja

U1

Posiada umiejętność pracy z tekstami prasowymi
i specjalistycznymi w języku angielskim oraz poszerza RMI_K1_U01,
swoje słownictwo ogólne i specjalistyczną terminologię RMI_K1_U02
z zakresu nauk o mediach.

prezentacja

U2

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

RMI_K1_U02,
RMI_K1_U04

prezentacja

U3

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

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U02,
RMI_K1_U04

prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1

2.

Omawianie słownictwa prezentowanych tłumaczeń oraz dyskusja dotycząca
problematycznych fragmentów.

W1, U1, U2

Sylabusy
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3.

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

4.

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

U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody eksponujące – ﬁlm
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania prezentacji na wybrany
przez siebie i zaakceptowany przez prowadzącego temat. Oceniane będą
też tłumaczenia tworzone na zajęciach lub w ramach pracy własnej
studenta/studentki. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza
się dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Powyżej dwóch
nieusprawiedliwionych nieobecności trzeba będzie wykonać dodatkowe
zadania wyznaczone przez prowadzącego. Liczba nieobecności na
zajęciach nie może przekroczyć poziomu 50%.

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

Sylabusy
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Seminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.1300.5ca756a3de0d9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

RMI_K1_W01,
RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03,
RMI_K1_W04,
RMI_K1_W05

praca dyplomowa

RMI_K1_U01,
RMI_K1_U03

praca dyplomowa

RMI_K1_K02, RMI_K1_K03

praca dyplomowa

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

240

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
270

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Seminarium licencjackie ma za zadanie utrwalenie i pogłębienie umiejętności
warsztatowych związanych z pracą naukową. Należą do nich przede wszystkim:
analiza tekstów naukowych, posługiwanie się poprawnym słownictwem
naukowym, umiejętność dotarcia do literatury przedmiotu, pisania zwięzłych
tekstów naukowych, poprawnego cytowania, kompilacji opracowań naukowych,
interpretacji danych źródłowych, konstruowania, zastosowania i cytowania
elementów graﬁcznych oraz stosowania zasad etyki naukowej.

1.

W1, U1, K1

Znaczną część zajęć stanowią prezentacje i omówienia kolejnych fragmentów
prac dyplomowych przygotowywanych przez uczestników zajęć.

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

praca dyplomowa

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

Semestr 6
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

praca dyplomowa

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie proseminarium licencjackiego

Sylabusy
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Wykłady otwarte
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.1200.5cd559a0738d8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

- zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami studiów kulturoznawczych

C2

- zrozumienie przez studentów potrzeby uczenia się przez całe życie i wymiany doświadczeń poprzez zachęcanie
studentów do aktywnego uczestnictwa w życiu naukowym ISM i WSMiP

C3

- podnoszenie kompetencji kulturoznawczych poprzez udział w konferencjach i wykładach gościnnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student zna i rozumie charakter, miejsce i znaczenie
nauk społecznych i humanistycznych - w tym
szczególnie nauk o kulturze oraz orientuje się
w odbywających się w ISM/WSMiP oraz innych
instytucjach zewnętrznych konferencjach naukowych,
wykładach i innych wydarzeniach powiązanych
z tematyką studiów .

RMI_K1_W01

raport, zaliczenie

RMI_K1_U04

raport, zaliczenie

K1

Student jest gotów do uczestniczenia w życiu
kulturalnym, w tym szczególnie w konferencjach
naukowych, wykładach i warsztatach oraz
angażowania się w działania na rzecz społeczeństwa
otwartego i ochrony różnorodnego dziedzictwa
kulturowego.

RMI_K1_K01

raport, zaliczenie

K2

Student jest gotów do krytycznej oceny własnej
wiedzy, wyznaczania kierunków własnego rozwoju
i dokształcania się zawodowego oraz doskonalenia
umiejętności miękkich.

RMI_K1_K02

raport, zaliczenie

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ planować i organizować pracę
indywidualną poprzez znajdowanie interesujących
i zgodnych z kierunkiem kształcenia wykładów,
konferencji i innych wydarzeń oraz odpowiednio
udokumentować ich zaliczenie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykłady otwarte (WO) to moduł kształcenia obejmujący cały cykl studiów
pierwszego stopnia, w ramach którego można uzyskać punkty ECTS za
uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych
wydarzeniach naukowych odbywających się w ISM UJ, na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politycznych, ale także w wydarzeniach organizowanych
przez instytucje zewnętrzne (w tym e-wykładach - z możliwością uczestnictwa "na
żywo": można zaliczyć 4 e-wykłady w całym cyklu - ewentualna zmiana tej liczby
uzależniona jest od sytuacji pandemicznej i podawana na początku danego roku
akademickiego).

1.

W1, U1, K1, K2

Na zrealizowanie wymaganej liczby godzin WO - 30h - studenci studiów
licencjackich mają 3 lata. Punkty ECTS za zrealizowanie zajęć doliczane są do
punktów za ostatni semestr studiów.
Wskazówka: radzimy nie zostawiać realizacji WO na ostatni rok studiów, ale
równomiernie rozłożyć udział w wydarzeniach. Ich częstotliwość oraz tematyka
może w każdym roku być różna.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, - warsztaty, - konferencja
naukowa
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

raport, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
W celu uzyskania zaliczenia każdy student powinien uczestniczyć w 30
godzinach wydarzeń w ramach WO, z czego co najmniej połowa godzin
musi być zrealizowana w ISM/WSMiP UJ. Za uczestnictwo w wybranych
wydarzeniach przypisana jest konkretna liczba godzin: Udział bierny w
wykładzie gościnnym, seminarium albo panelu konferencji = 2h Udział
bierny w dniu konferencji (przynajmniej 3 panele)= 7h Wygłoszenie
referatu na konferencji = 3h (oprócz biernego udziału w konferencji)
Udział w warsztatach (w zależności od liczby godzin) 90 minut = 2h +
(dodatkowo) 2h za aktywną formę Uwaga! Liczy się udział merytoryczny w
konferencji, nie jej organizacja. Uczestnictwo w każdym spotkaniu
odnotowywane jest w indywidualnej Karcie Osiągnięć i potwierdzane przez
pracownika naukowego - opiekuna lub organizatora danego wydarzenia
(np. moderatora danego panelu konferencji). Przed uzyskaniem podpisu
student wypełnia odpowiednie rubryki Karty: tytuł wydarzenia, data, liczba
godzin. Po jego zakończeniu uzupełnia krótkie sprawozdanie (według
wzoru - II część karty osiągnięć). Pod koniec każdego roku akademickiego
student/-ka zobowiązany/-a jest złożyć wypełnioną Kartę Osiągnięć wraz
ze sprawozdaniem z wydarzenia opiekunowi WO (zapamiętując uprzednio
liczbę zrealizowanych godzin albo wykonując dla siebie odpowiednią kopię
w postaci ksero/skanu/fotograﬁi Karty). Kartę należy złożyć do końca sesji
letniej. W następnym roku akademickim należy wydrukować nową Kartę.
Uwaga: Student może wybrać także wydarzenie spoza proponowanych
przez ISM/WSMiP – wówczas należy propozycję takiego wydarzenia zgłosić
opiekunowi WO w ISM oraz po uzyskaniu jego zgody postępować zgodnie
z procedurą (wypełnić kartę osiągnięć).

Wymagania wstępne i dodatkowe
WO są obowiązkowym elementem programu studiów I stopnia w Instytucie Studiów Międzykulturowych, na ich zaliczenie
studenci mają trzy lata.

Sylabusy
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Praktyki zawodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
relacje międzykulturowe

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMRMIS.1200.5ca75698d298d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zasadniczym celem praktyki jest kształcenie przez działanie, a więc stymulowanie studentów do nabywania
doświadczeń związanych z funkcjonowaniem podmiotów oświatowych, kulturalnych społecznych, gospodarczych
i politycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma podstawową wiedzę o instytucjach kulturalnych
oraz ich funkcjonowaniu w kontekście polskim,
a zwłaszcza międzykulturowym

RMI_K1_W02,
RMI_K1_W03

Dziennik praktyk

RMI_K1_U02,
RMI_K1_U04

Dziennik praktyk

RMI_K1_K01, RMI_K1_K03

Dziennik praktyk

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zdobywa umiejętności specjalistyczne właściwe dla
stosunków międzykulturowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
praktyki

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dodatkowym zadaniem praktyki studenckiej jest: a) pogłębianie wiadomości
przekazywanych w toku zajęć dydaktycznych i konfrontowania ich z praktyką
życia społeczno-gospodarczego, b) umożliwienie bezpośredniego pozyskiwania
doświadczeń i wiedzy „praktycznej”, c) rozwijanie własnej aktywności i
przedsiębiorczości studentów
Praktyka ma także na celu: a) rozwijanie umiejętności współpracyw zespole, b)
naukę planowania przedsięwzięć i realizowania projektów zamierzeń społecznych,
edukacyjnych i naukowych, c) przyczynianie się do pozytywnego kształtowania
środowiska lokalnego i -o ile to możliwe -ponadlokalnego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
praktyka wymagana regulaminem

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
praktyki

Formy zaliczenia
Dziennik praktyk

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie wypełnionego dzienniczka
praktyk potwierdzającego przepracowanie min.60 godzin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Praktyka obowiązkowa, wymagana regulaminem studiów

Sylabusy
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