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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

studia polsko-ukraińskie

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Kierownik kierunku
dr Rafał Kęsek

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o polityce i administracji

52%

Nauki o kulturze i religii

18%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 9%
Językoznawstwo

8%

Historia

7%

Nauki o sztuce

6%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia polsko - ukraińskie ze względu na swą specyﬁkę tematyczną i dwujęzyczną formułę realizacji procesu dydaktycznego
to jedyny tego typu program kształcenia w Polsce. Ma charakter interdyscyplinarny, łączący w sobie zagadnienia z dziedziny
nauk społecznych i dziedziny nauk humanistycznych. Jednocześnie dyscypliną wiodącą dla kierunku jest nauka o polityce i
administracji. Studia oferują zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne odnoszące się do różnorodnych
zagadnień życia politycznego, społecznego i kulturalnego, które determinują historię i współczesność stosunków polsko ukraińskich, zarówno w wymiarze regionalnym jak i w kontekście ogólnoeuropejskim. Program studiów polsko - ukraińskich
jest skierowany do osób zarówno polskojęzycznych jak i ukraińskojęzycznych, które zainteresowane są polską i europejską
polityką wschodnią, przemianami społeczno - politycznymi i integracją europejską Ukrainy oraz wszelkimi formami
współpracy w sferze politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą w kontekście
ogólnoeuropejskim i euroatlantyckim. W trakcie studiów przewidziano intensywny kurs języków kierunkowych ( języka
ukraińskiego dla studentów ścieżki polskiej i języka polskiego dla studentów ścieżki ukraińskiej ).
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Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku: studia polsko-ukraińskie jest zgodna z ogólnymi założeniami zawartymi misji i strategii
rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2014-2020, a także ze strategią rozwoju i polityką jakości przyjętą na Wydziale
Studiów Międzynarodowych i Politycznych w 2013 roku. Formuła kształcenia na kierunku odpowiada na wyzwania w sferze
społeczno-gospodarczej poprzez korelację z procesami, które współcześnie zmieniają krajobraz społeczny polskich miast, a
także wpływają na politykę zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach rządowych oraz pozarządowych.
Koncepcja kształcenia na kierunku wykorzystuje walor interdyscyplinarności wzbogacający merytorycznie cały tok studiów.
Jednocześnie jednym z ﬁlarów koncepcyjnych są zaimplementowane w ramach kierunku mechanizmy będące odpowiedzią
na potrzebę umiędzynarodowienia procesu kształcenia na studiach wyższych w Polsce.
Proces kształcenia na kierunku: studia polsko – ukraińskie kładzie nacisk na zasadę poszanowania godności człowieka i
dialogicznej natury życia społecznego, zgodnie z dewizą Uniwersytetu Jagiellońskiego „Plus ratio quam vis”. Przyjęta
koncepcja studiów jest ukierunkowana na tworzenie trwałych relacji pomiędzy studentem i społeczeństwem, stymulowanie
samodzielnego dążenia studenta do ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz wdrażania nabytych umiejętności i kompetencji
społecznych w życiu społecznym i prywatnym.

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

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

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Program studiów zakłada uzyskanie efektów uczenia się, które bezpośrednio korelują z procesami oraz z potrzebami
społecznymi i gospodarczymi kształtującymi współczesne oblicze relacji polsko - ukraińskich. Absolwenci kierunku mogą z
powodzeniem wykorzystać nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pracy w:
a) polskich i ukraińskich instytucjach publicznych, zarówno rządowych jak i pozarządowych (w tym w agendach bezpośrednio
odpowiadających za rozwój współpracy polsko - ukraińskiej i integrację europejską Ukrainy)
b) polskich ﬁrmach obecnych na rynku ukraińskim oraz w ﬁrmach ukraińskich, które planują wejść na rynek Polski (wspólny
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rynek Unii Europejskiej)
c) polskich lub ukraińskich mediach, które specjalizują się w tematyce międzynarodowej, analizują i opisują dynamikę
szeroko pojmowanej kooperacji polsko - ukraińskiej i proces zbliżenia społeczno - politycznego i gospodarczego między
Ukrainą i Unią Europejską
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Katedra Ukrainoznawstwa UJ prowadzi interdyscyplinarne badania nad kulturą, historią, religią, mentalnością, życiem
politycznym i gospodarczym Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki stosunków polsko - ukraińskich i
współpracy między Ukrainą i Polską w wymiarze regionalnym jak i w kontekście europejskim i euroatlantyckim.
Główne tematy badań naukowych realizowanych w jednostce:
a) Polsko – ukraińskie stosunki polityczne w kontekście europejskim i globalnym
b) Polityka zagraniczna Ukrainy i Polski ze szczególnym uwzględnieniem relacji wzajemnych między Ukrainą, Polską i Unią
Europejską oraz Ukrainą, Polską i NATO
c) Współczesna ukraińska myśl polityczna ze szczególnym uwzględnieniem projektu geopolitycznej przyszłości Ukrainy
d) Rozwój i ewolucja stosunków ukraińsko - rosyjskich
e) Ukraiński system polityczny (w tym problem jego ewolucji w warunkach postkomunizmu, znaczenie i charakter kultury
politycznej w Ukrainie)
f) Przemiany społeczno-gospodarcze w Ukrainie po 1991 roku ( ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju MSP )
g) Kultura polityczna na Ukrainie sowieckiej oraz ukraińska myśl społeczno-polityczna w świetle badań postkolonialnych
h) Funkcjonowanie religii w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w Ukrainie w perspektywie porównawczej
i) Związki kulturowe między Wschodem i Zachodem w czasach nowożytnych
j) Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w I Rzeczpospolitej. Procesy reformatorskie duchowieństwa
wschodniego w I Rzeczpospolitej.
k) Katastrofa w Czarnobylu i jej wpływ na kształtowanie procesów społecznych i kulturowych na obszarze postradzieckim
l) Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Łemków, Bojków, mieszkańców Nadsannia, Chełmszczyzny, Podlasia.
ł) Filozoﬁa ukraińska i jej związki z niemieckimi nurtami mistycznymi oraz ﬁlozoﬁą klasyczną
n) Ukraińska kultura i duchowość ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju oświaty, drukarstwa oraz miejsca piśmiennictwa
ukraińskiego w kulturze wielonarodowej Rzeczypospolitej.

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

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

0312

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

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

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

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

160

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

14

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

68

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

6

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

nd.

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1688

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Zasady i formy odbywania praktyk zawodowych zostały określone w Regulaminie odbywania praktyk studenckich na
studiach prowadzonych przez Katedrę Ukrainoznawstwa UJ. Regulamin oraz wzory wymaganych formularzy są dostępne na
stronie internetowej jednostki: www.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Student zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich kursów obligatoryjnych, wszystkich kursów obowiązkowych dla wybranej
ścieżki oraz odpowiedniej liczby przedmiotów fakultatywnych. Student zobowiązany jest do złożenia zaakceptowanej przez
promotora pracy dyplomowej oraz do zdania egzaminu dyplomowego.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

SPU_K1_W01

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

P6U_W, P6S_WG

SPU_K1_W02

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

P6U_W, P6S_WG

SPU_K1_W03

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

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

SPU_K1_W04

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

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

SPU_K1_W05

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

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

Kod

Treść

PRK

SPU_K1_U01

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

P6U_U, P6S_UW

SPU_K1_U02

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

P6U_U, P6S_UW

SPU_K1_U03

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

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

SPU_K1_U04

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

P6U_U, P6S_UO,
P6S_UU

SPU_K1_U05

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

P6U_U, P6S_UK

Umiejętności

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

SPU_K1_K01

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

P6U_K, P6S_KK

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

SPU_K1_K02

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

P6U_K, P6S_KO

SPU_K1_K03

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

P6U_K, P6S_KO,
P6S_KR

SPU_K1_K04

Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej

P6U_K, P6S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru
dyscyplinach.
Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku
akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla
przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Na I roku studiów:
2 konwersatoria z dyscypliny nauki o kulturze i religii (4 ECTS za przedmiot);
1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot);
1 wykład z dyscypliny historia (3 ECTS za przedmiot).

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Szkolenie uniwersyteckie

4

-

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Język kierunkowy I

60

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wstęp do kulturoznawstwa

30

3,0

egzamin

O

Historia Ukrainy

30

3,0

egzamin

O

Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych 1: komunikacja
interpersonalna

30

4,0

zaliczenie

O

Współczesna polityka językowa na Ukrainie

30

5,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Ścieżka: Polska
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o kulturze i religii

F

Symbole i znaki kultury w sztuce

30

4,0

zaliczenie

F

Polsko ukraiński dialog kulturowy w epoce renesansu i baroku

30

4,0

zaliczenie

F

Ukraiński folklor we współczesnym ujęciu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ukraińska kultura ludowa

30

4,0

zaliczenie

Swoi i obcy w dawnej kulturze polskiej i ruskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wzajemne dziedzictwo materialne Polski i Ukrainy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura Lwowa

30

4,0

zaliczenie

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wstęp do studiów postzależnościowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot fakultatywny I

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ukraina i Polska w systemie stosunków międzynarodowych (Україна
та Польща в системі міжнародних відносин)

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Podstawy kulturoznawstwa (Основи культурознавства)

30

3,0

egzamin

O

Historia Europy Środkowo – Wschodniej (Історія Центрально-Східної
Європи)

30

3,0

egzamin

O

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

30

4,0

zaliczenie

O

Wielojęzyczność i polityka językowa w Europie (Багатомовність та
мовна політика в Європі)

30

5,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Ścieżka: Ukraińska
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o kulturze i religii

F

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

30

4,0

zaliczenie

F

Ukraińska kultura ludowa (Українська народна культура)

30

4,0

zaliczenie

F

Przedmiot fakultatywny I

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wstęp do studiów postzależnościowych (Вступ до постзалежних
студій)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru
dyscyplinach.
Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku
akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla
przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Na I roku studiów:
2 konwersatoria z dyscypliny nauki o kulturze i religii (4 ECTS za przedmiot);
1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot);
1 wykład z dyscypliny historia (3 ECTS za przedmiot).

Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Język kierunkowy I

60

2,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Plany studiów
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Ścieżka: Polska
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlozoﬁi

30

3,0

egzamin

O

Kościół wschodni i zachodni

30

3,0

zaliczenie

O

Ukraina w stosunkach międzynarodowych

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Pogranicze jak zjawisko społeczno - polityczne

30

5,0

zaliczenie

Postsowieckie narracje narodowe

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o komunikacji
społecznej i mediach

O

F

Role społeczne w komunikacji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Edukacja medialna

30

4,0

zaliczenie

Analiza dyskursu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Historia

F

F

Relacje polsko-ukraińskie do 1989 roku

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Życie codzienne w ZSRR

30

3,0

zaliczenie

F

Pamięć społeczna

30

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlozoﬁi (Історія філософії)

30

3,0

egzamin

O

Wschodni i Zachodni krąg kulturowy (Східні та Західні культурні
орбіти

30

3,0

zaliczenie

O

Procesy integracyjne w Europie (Інтеграційні процеси в Європі)

30

5,0

zaliczenie

O

Polityka regionalna (Регіональна політика)

30

5,0

zaliczenie

O

Społeczeństwa posttotalitarne (Посттоталітарні суспільства)

30

5,0

zaliczenie

O

Ścieżka: Ukraińska
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o komunikacji
społecznej i mediach

F

Role społeczne w komunikacji (Соціальні ролі у спілкуванні)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Edukacja medialna (Основи медіаграмотності)

30

4,0

zaliczenie

Analiza dyskursu (Аналіз дискурсу)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Historia
Relacje polsko-ukraińskie do 1989 roku (Польсько-українські
відносини до 1989 року)

Plany studiów

F

F
30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Życie codzienne w ZSRR (Щоденне життя в СРРС)

30

3,0

zaliczenie

F

Pamięć społeczna (Суспільна пам'ять)

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru
dyscyplinach.
Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku
akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla
przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Na II roku studiów:
1 konwersatorium z dyscypliny nauki o kulturze i religii 4 ECTS
1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii 3 ECTS
1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach 4 ECTS
1 wykład z dyscypliny historia 3 ECTS

Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język kierunkowy II

60

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy

60

2,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Stosunki polsko – ukraińskie po 1989 roku

30

5,0

zaliczenie

O

Ukraina w procesie tranzycji społeczno - politycznej

30

4,0

zaliczenie

O

Autokefalia i cerkiew prawosławna w Ukrainie

30

4,0

zaliczenie

O

Symbole w kulturze ukraińskiej

30

2,0

zaliczenie

O

Mniejszości narodowe i etniczne - uwarunkowania polityczne

30

5,0

zaliczenie

O

Przedmiot

O

Ścieżka: Polska
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o kulturze i religii

F

Dialog Ukrainy z Zachodem

30

4,0

zaliczenie

F

Teatr ukraiński

30

4,0

zaliczenie

F

Teatr-Ukraina-Europa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rodzina w kontekście przemian społecznych i kulturowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot fakultatywny II

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Historia

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Czarnobyl. Społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe
konsekwencje katastrofy jądrowej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Systemy totalitarne w Europie Wschodniej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kościoły wschodnie na terenie dawnej Rzeczypospolitej

30

3,0

zaliczenie

Dziedzictwo żydowskie na Ukrainie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doświadczenie sowietyzacji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Stosunki polsko – ukraińskie po 1989 roku (Польсько-українські
відносини після 1989)

30

5,0

zaliczenie

O

Społeczno – polityczna i gospodarcza transformacja w Polsce
(Суспільно - політична та економічна трансформація у Польщі)

30

4,0

zaliczenie

O

Kościół i państwo (Церква і держава)

30

4,0

zaliczenie

O

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

30

2,0

zaliczenie

O

Polityka migracyjna (Міграційна політика)

30

5,0

zaliczenie

O

Przedmiot

F

Ścieżka: Ukraińska
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o kulturze i religii

F

Dialog Ukrainy z Zachodem (Діалог України із Заходом)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teatr - Ukraina - Europa (Театр – Україна - Європа)

30

4,0

zaliczenie

Rodzina w kontekście przemian społecznych i kulturowych (Сім’я
в контексті соціальних і культурних змін)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot fakultatywny II

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Historia

F

F

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

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Systemy totalitarne w Europie Wschodniej (Тоталітарні системи
у Східній Європі)

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doświadczenie sowietyzacji w Ukrainie (Досвід совєтизації в
Україні)

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dziedzictwo żydowskie na Ukrainie (Єврейська спадщина в
Україні)

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Semestr 4
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język kierunkowy II

60

2,0

zaliczenie

O

Język obcy

60

2,0

egzamin

O

Praktyka zawodowa

60

6,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Obszar ULB w myśli J. Giedroycia

30

4,0

zaliczenie

O

Międzynarodowe stosunki kulturalne

30

5,0

zaliczenie

O

Zarys sztuki ukraińskiej

30

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Ścieżka: Polska
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o kulturze i religii

F

Kino ukraińskie

30

3,0

zaliczenie

F

Kino polskie

30

3,0

zaliczenie

F

Małe ojczyzny. Fenomen tożsamości mieszkańców Beskidu
Niskiego

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Muzyka w kulturze

30

3,0

zaliczenie

Propaganda sowiecka

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dekolonialne widmontologie ukraińskiej kultury

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura pamięci

30

3,0

zaliczenie

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o komunikacji
społecznej i mediach

F

F
F

Style i formy wypowiedzi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wpływ nowych mediów na przemiany społeczne

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych 2: rozwój
umiejętności liderskich

30

4,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polska i Europa w ukraińskiej myśli politycznej (Польща та Європа в
українській політичній думці)

30

4,0

zaliczenie

O

Polityka kulturalna w Europie (Європейська культурна політика)

30

5,0

zaliczenie

O

Zarys sztuki europejskiej

30

3,0

zaliczenie

O

F

Ścieżka: Ukraińska
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o kulturze i religii

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kino polskie (Польське кіно)

30

3,0

zaliczenie

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

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Muzyka w kulturze (Музика в культурі)

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pamięć w kulturze (Пам’ять в культурі)

30

3,0

zaliczenie

Dekolonialne widmontologie ukraińskiej kultury (Деколоніальні
віддмонтології української культури)

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o komunikacji
społecznej i mediach

F

F

F

Style i formy wypowiedzi (Стилі і форми сучасного мовлення)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie

F

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru
dyscyplinach.
Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku
akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla
przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Na III roku studiów:
2 konwersatoria z dyscypliny nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot)
2 wykłady z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS za przedmiot)
1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (3 ECTS)

Semestr 5
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Organizacje pozarządowe

30

5,0

zaliczenie

O

Efektywna komunikacja w zespole międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie

O

Język kierunkowy III

30

2,0

egzamin

O

Analiza tekstów specjalistycznych

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium licencjackie

30

6,0

zaliczenie

Przedmiot

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o polityce i
administracji

O
F

Polityka ekologiczna na obszarze postsowieckim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nacjonalizmy w Europie Środkowo - Wschodniej

30

5,0

zaliczenie

Postkolonializm w Europie Środkowo-Wschodniej

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów

F
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o sztuce

F

Program malarski cerkwi prawosławnych

30

3,0

zaliczenie

F

Ikonostas – program, treść, walory estetyczne

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot fakultatywny IV

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego semestru
dyscyplinach.
Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku
akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla
przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Na III roku studiów:
2 konwersatoria z dyscypliny nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot)
2 wykłady z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS za przedmiot)
1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (3 ECTS)

Semestr 6
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Instytucje kultury-zasady funkcjonowania

30

5,0

zaliczenie

O

Polsko-ukraińskie wzajemne dziedzictwo materialne

30

2,0

zaliczenie

O

Seminarium licencjackie

30

8,0

zaliczenie

O

Analiza tekstów specjalistycznych

60

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o sztuce

F

Ideał piękna w sztuce nowożytnej

30

3,0

zaliczenie

F

Ukraińska sztuka awangardowa na tle europejskiej

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot fakultatywny V

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o kulturze i religii

F

Turystyka kulturowa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielokulturowe dziedzictwo I Rzeczypospolitej

30

3,0

zaliczenie

Lwów jako miejsce kulturalnego, religijnego i politycznego
pluralizmu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mit Galicji w perspektywie postkolonialnej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o polityce i
administracji
Grupa Wyszehradzka

Plany studiów

F

F
30

5,0

zaliczenie

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polska i Ukraina w systemie bezpieczeństwa europejskiego

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot fakultatywny III

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.110.5cd42d3960995.22

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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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W2

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

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

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

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U1

identyﬁkować i analizować zjawiska oraz procesy
SPU_K1_U02,
polityczne w kontekście właściwym dla kierunku studia
SPU_K1_U03
polsko – ukraińskie.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

komunikować się wykorzystując specjalistyczną
terminologię z zakresu stosunków międzynarodowych.

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U05

prezentacja

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

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

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Moduł kończy się zaliczeniem pisemnym (forma: test
mieszany). Ocena jest średnią z oceny uzyskanej z
testu w połowie semestru i zaliczenia na koniec
semestru.
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Ukraina i Polska w systemie stosunków międzynarodowych (Україна та
Польща в системі міжнародних відносин)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.110.1557755483.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie terminologię nauk społecznych
właściwą dla kierunku studia polsko – ukraińskie.

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

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

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

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

SPU_K1_W04,
SPU_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

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

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemnego testu cząstkowego oraz testu
końcowego.
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Szkolenie uniwersyteckie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.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: 4

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Szkolenie wprowadzające

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie podstawowe dokumenty
programowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.

SPU_K1_W01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Student potraﬁ korzystać z różnych dostępnych
w Uniwersytecie Jagiellońskim źródeł pozyskiwania
informacji

U1

SPU_K1_U03

zaliczenie

SPU_K1_K03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do upowszechniania wartości
etycznych w środowisku społecznym.

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
4

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
4

ECTS
0.1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

1. Informacje o kierunku studiów (pracownicy Katedry, dyżury pracowników,
strona internetowa)
2. Informacje o Uniwersytecie Jagiellońskim (historia, struktura, władze, samorząd
studencki)
3. Kalendarz roku akademickiego (sesja terminy, zaliczenia, deklaracje
przedmiotowe)
4. USOS
5. Regulamin studiów (wnioski i podania, obecność na zajęciach, opłaty za studia),
Akademicki Kodeks Wartości, Statut UJ
W1, U1, K1
6. Koło naukowe
7. Informacje o akademikach, programie Erasmus, stypendiach, ubezpieczeniu
zdrowotnym
8. Przedstawienie planu studiów (informacje o zajęciach WF, lektoratach,
zaliczeniu BHP)
9. Akademicki dress code. Typy strojów i zasady ich doboru. Zachowania w
typowych sytuacjach życia akademickiego: zajęcia dydaktyczne, egzaminy,
zaliczenia, konferencje i sympozja, uroczystości, reprezentacja, badania terenowe,
punktualność.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach
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Wstęp do kulturoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.110.602f75b2a9689.22

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

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

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

C2

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu współczesnych koncepcji kultury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe koncepcje teoretyczne kultury

SPU_K1_W02

egzamin pisemny

W2

podstawowe pojęcia z zakresu nauk o kulturze

SPU_K1_W02

egzamin pisemny

Sylabusy

30 / 386

Umiejętności – Student potraﬁ:
wyszukiwać, analizować i oceniać informację
z wykorzystaniem różnych źródeł w zakresie
współczesnych zjawisk kulturowych

U1

SPU_K1_U03

egzamin pisemny

SPU_K1_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

otwartości na odmienności kulturowe

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

1.

W1, W2, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Frekwencja (możliwe trzy nieusprawiedliwione nieobecności) jako warunek
dopuszczenia do egzaminu; uzyskanie minimum 60 % z egzaminu
pisemnego, który jest w formie testu (pytania otwarte oraz zamknięte).
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Podstawy kulturoznawstwa (Основи культурознавства)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.110.5cd56bc583417.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02

egzamin pisemny

SPU_K1_U02

egzamin pisemny

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Pojęcie kultury: wybrane deﬁnicje kultury; pojęcia kultury duchowej i materialnej;
kultura wysoka i kultura popularna; proces akulturacji; wzory kultury i tożsamość
kulturowa; relatywizm kulturowy.
1.

W1, K1
Поняття культури: вибрані визначення турміна культура, духовна та
матеріальна культура, висока і популярна культура, пройес акультурації,
культурні зразки і культурна ідентичність, культурний релативізм
Język a kultura: cechy języka; teoria znaku; język reklamy i jego rola we
współczesnej kulturze;

2.

W1, K1
Мова й культура: суть мови, теорія знака, мова у рекламі та їхня роль у
сучасній культурі

Sylabusy
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Język jako narzędzie władzy i pole konﬂiktu różnych grup społecznych;
charakterystyka języka w kontekście społecznym, wpływ języka na proces
akulturacji
W1, U1

3.
Мова як інструмент влади і поле конфлікту між різними суспільним групами;
характеристика мови у суспільному контексті, вплив мови на процес
акультурації
Topograﬁe kultury: nowa i stara geograﬁa kulturowa; kulturowe obrazu miasta i
wsi; kulturowe znaczenie miejsc, krajobrazu

W1, U1

4.
Топографії культури: нова і стара географія культури; образ міста і села у
культурі, культурна роль і значення місця, краєвиду
Kultura a tożsamość narodowa: naród jako wspólnota wyobrażona; dyskurs
orientalizmu

W1, U1, K1

5.
Культура й національна ідентичність: нація як уявна спільнота, дискурс
орієнталізму
Płeć w kulturze: kulturowe role płci; dyskurs feministyczny
6.

W1, U1
Стать у культурі: культурні ролі статі; феміністичний дискурс
Kultura i ciało – moda, ciało jako narzędzie, reprezentacje cielesności

7.

W1, U1
Культура й тіло - мода, тіло як об'єкт, репрезентації тіла
Metody badawcze w kulturoznawstwie: psychoanaliza, strukturalizm,
poststrukturalizm, semiotyka, hermeneutyka, krytyka feministyczna, badania
postkolonialne

8.

W1, U1, K1
Дослідницькі методи у культурознавстві: психоаналіз, структуралізм,
постструктуралізм, семіотика, герменевтика, феміністична критика,
постколоніяльні дослідження.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Frekwencja na zajęciach minimum 70%, egzamin pisemny Відвідуваність
мін. 70%б письмовий іспит
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Język kierunkowy I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.130.1559116112.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

komunikować się, wykorzystując terminologię
SPU_K1_U02,
z zakresu studiów polsko-ukraińskich na poziomie A2.1 SPU_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

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

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Student jest gotów do nawiązania kontaktu
SPU_K1_K01,
i przeprowadzenia rozmowy, wykorzystując słownictwo
SPU_K1_K02
na poziomie A2.1 znajomości języka kierunkowego

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

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

W1, U1, K1

2.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Semestr 2
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

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

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

Sylabusy
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Historia Ukrainy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.110.5cd42d39acc61.22

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

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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W01

egzamin pisemny / ustny

SPU_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

SPU_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

I. Ruś Kijowska

1.

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

W1, U1, K1

II. Ziemie Ukrainy w XIII- XVI w.
2.

Sylabusy

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

W1, U1, K1
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III. Ukraina pod rządami Rzeczpospolitej XIV-XVIII w.
1. Ziemie Rusi Halickiej w składzie Królestwa
Polskiego XIV- XV w.
2. Ruska polityka Kazimierza Wielkiego
3. Lwów jako miasto wieloetniczne i centrum kulturalno-ekonomiczne
województwa ruskiego.
4. Zmiany społeczne, gospodarcze i kulturalne na Ukrainie w XVI
w.

3.

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

W1, U1, K1

5. Okres powstań kozackich na Ukrainie w XVI-XVII w.
- narodziny i rozwój Kozaczyzny
- Sicz Zaporoska
- relacje kozacko-polskie na pocz. XVII w.
- powstania Kozackie (do 1648 r.)
6. Powstanie Bohdana Chmielnickiego.
- funkcjonowanie Hetmanatu jako autonomicznego państwa kozackiego,
- ugoda perejasławska 1654 r.

4.

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

W1, U1, K1

VI. Pod rządami Rosji
5.

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

W1, U1, K1

VI. „Ruina” 1658-1686.
6.

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

W1, U1, K1

VII. W granicach Rzeczpospolitej
7.

8.

Sylabusy

- Ukraina Prawowbrzeżna i jej znaczenie w polityce Rzeczpospolitej,
- stosunki społeczne i gospodarcze,
- hajdamaczyzna, koliszczyzna,
- rozbiory Polski i wcielenie Prawobrzeża do imperium Rosyjskiego.
VIII. Rozbiory Rzeczypospolitej i jej konsekwencje dla Ukrainy.

W1, U1, K1

W1, U1, K1
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IX. Ziemie ukraińskie w składzie imperium rosyjskiego i
monarchii Habsburgów.
1. Ukraina Naddnieprzańska do pol. XIX w.
- panowanie cara Mikołaja I
- Kozacy w wojnach rosyjsko-tureckich
- stosunki społeczno-gospodarcze na Ukrainie
- powstanie i rozwój ukraińskiego ruchu narodowego
2. Ukraińcy w drugiej pol. XIX i na początku XX w imperium rosyjskim.

9.

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

W1, U1, K1

3. Ziemie zachodnioukraińskie w pierwszej połowie XIX w.
- w walce o tożsamość narodową Ukraińców,
- stosunki z Polakami i władzami austriackimi,
- Wiosna Ludów na ziemiach ukraińskich.
4. Galicja w drugiej pol. XIX i na pocz. XX w.
- formowanie elit ukraińskich,
- Galicja ukraińskim Piemontem,
- moskaloﬁlstwo (geneza i rozwój)
- program budowy niepodległej Ukrainy
- ukraińskie partie polityczne w Galicji Wschodniej
X. Ukraina w przededniu i w latach pierwszej wojny światowej
1. Lata 1914-1918
- ukraińska rewolucja
- działalność Centralnej Rady
- walki ukraińsko-bolszewickie
- rządy Pawła Skoropadskiego
10.

2. Lata 1918-1921

W1, U1, K1

- Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa i okres Dyrektoriatu,
- sojusz Piłsudski-Petlura,
- konstytucja USRR, federacja czy autonomia.
3. Ukraina Zachodnia 1914-1921
- powstanie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej
- przebieg walk polsko-ukraińskich w latach 1918-1920.
XI. Ukraina sowiecka w latach 20. i 30. XX wieku.
11.

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

W1, U1, K1

XII. Zachodnia Ukraina w granicach II R.P.
12.

Sylabusy

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

W1, U1, K1
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XIII. Ukraina w okresie II wojny światowej
13.

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

W1, U1, K1

XIV. Ukraina w latach 1945-1953.
14.

W1, U1, K1

1. USRR w okresie powojennego terroru
2. Problem mniejszości ukraińskiej w PRL i likwidacja
ukraińskiego podziemia.
XV. Epoki Nikity Chruszczowa i Leonida Breżniewa
1. Odwilż i powrót represji czasów Chruszczowa
- próby odrodzenia ukraińskiego ruchu narodowego,
- pokolenie pisarzy i poetów lat 60-tych,
- zaostrzenie kursu władz komunistycznych wobec ukraińskiej opozycji

15.

W1, U1, K1

2. Nasilenie polityki represji w latach 70.
- formy i rodzaje represji
- ruch dysydencki na Ukrainie
XVI. „Przebudowa” czasów Michaiła Gorbaczowa
1. Próby reform i przekształceń komunistycznego systemu 19851991
2. Katastrofa jądrowa w Czarnobylu 1986 roku.
3. Odnowienie ukraińskiego ruchu narodowego

16.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Historia Europy Środkowo – Wschodniej (Історія Центрально-Східної
Європи)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.110.5cd56bc5a9311.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W03

egzamin pisemny

SPU_K1_U01

egzamin pisemny

SPU_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

45 / 386

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

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach i zaliczenie egzaminu na końcu semestru

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych 1: komunikacja
interpersonalna (Тренінг розвитку соціальних навичок 1:
інтерперсональна комунікація)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.110.5cd56bc5d079e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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 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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

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

SPU_K1_U05

zaliczenie pisemne

U2

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

SPU_K1_U04

zaliczenie pisemne

SPU_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do kultywowania i upowszechniania wzorów
właściwego postępowania w środowisku pracy

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

wykonanie ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dla czego komunikacja interpersonalna jest ważna?

U1, U2, K1

2.

Bariery komunikacyjne. Techniki skutecznego porozumiewania się

U1, U2, K1

3.

Aktywne słuchanie. Techniki aktywnego słuchania

U1, U2, K1

4.

Komunikaja bez przemocy jako metoda przezwyciężania sytuacji konﬂiktowych

U1, U2, K1

5.

Asertywność i komunikacja asertywna

U1, U2, K1

6.

Komunikacja niewerbalna

U1, U2, K1

7.

Style komunikacji / style osobowości. Autodiagnoza umiejętności
komunikacyjnych

U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach (50%), praca pisemna
(samoanaliza) (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych 1: komunikacja
interpersonalna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.110.5cd42d39d11c9.22

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 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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

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

SPU_K1_U05

zaliczenie pisemne

U2

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

SPU_K1_U04

zaliczenie pisemne

SPU_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dla czego komunikacja interpersonalna jest ważna?

U1, U2, K1

2.

Bariery komunikacyjne: jak je pokonać

U1, U2, K1

3.

Aktywne słuchanie. Techniki aktywnego słuchania

U1, U2, K1

4.

Komunikaja bez przemocy jako metoda przezwyciężania sytuacji konﬂiktowych

U1, U2, K1

5.

Asertywność i komunikacja asertywna

U1, U2, K1

6.

Komunikacja niewerbalna

U1, U2, K1

Sylabusy
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Style komunikacji / style osobowości. Autodiagnoza umiejętności
komunikacyjnych

7.

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach (50%), praca pisemna
(samoanaliza) (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecno na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Współczesna polityka językowa na Ukrainie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.110.5cd42d3a02134.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

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

SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne,
projekt, zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SPU_K1_U01

projekt, zaliczenie

U2

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

SPU_K1_U04

projekt, zaliczenie

SPU_K1_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Język i jego cechy. Społeczne funkcje języka. Język a tożsamość

W1

2.

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

W1

3.

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

W1

4.

Sytuacja języka ukraińskiego na Ukrainie dziś oraz jej przyczyny. Ukraiński
lingwocyd. Ukraińsko-rosyjska dwujęzyczność.

W1, U1, U2

5.

Surżyk jako zjawisko socjo-lingwistyczne.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy

54 / 386

6.

Mniejszości narodowe na Ukrainie, stan i status ich języków. Język rosyjski na
Ukrainie – czy jest zagrożony? Jezyk polski na Ukrainie.

W1, U1, U2, K1

7.

Język ukraiński w Polsce. Gwary ukraińskie w Polsce. Stan i status języka
ukraińskiego w Polsce.

W1, U1, U2, K1

8.

Polityka językowa: ogólne zagadnienia. Modele oraz zasady polityki językowej.
Polityka językowa w UE: podstawy prawne, instytucje, organizacje.

W1, U1, U2, K1

9.

Polityka językowa na Ukrainie. Język a polityka: kwestie językowe we współczenej
polityce ukraińskiej.

W1, U1, U2, K1

10.

Sytuacja językowa Ukraińców poza granicami Ukrainy. Język ukraiński w Polsce.

W1, U1, U2, K1

11.

Tendencje rozwojowe we współczesnym języku ukraińskim

W1, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt,
zaliczenie

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wielojęzyczność i polityka językowa w Europie (Багатомовність та мовна
політика в Європі)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.110.5cd56bc63fd92.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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
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

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

SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SPU_K1_U01

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

wykorzystywać metody i narzędzia badawcze
do analizy problematyki właściwej dla kierunku
studiów w zakresie nauk społecznych
i humanistycznych
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U2

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

SPU_K1_U04

esej

SPU_K1_K01

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1

2.

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

W1, U1

3.

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

W1, U1, U2, K1

4.

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

W1, U1, U2, K1

Sylabusy

57 / 386

5.

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

W1, U1, U2, K1

6.

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

W1, U1, U2, K1

7.

Wielojęzyczność w Polsce: mniejszości językowe i etniczne, kaszubski język
regionalny, status języka śląskiego. Język ukraiński w Polsce.

W1, U1, U2, K1

8.

Wielojęzyczność na Ukrainie: szanse i wyzwania. Język polski na Ukrainie.

W1, U1, U2, K1

9.

Wielojęzyczność a edukacja językowa

W1, U1, U2, K1

10.

Global English -- współczesna Lingua franca Europy ?

W1, U1, U2, K1

11.

Wielojęzyczna przyszłość Europy: wyzwania i perspektywy

W1, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Polsko-ukraiński dialog kulturowy w epoce renesansu i baroku (Польськоукраїнський культурний діалог в добу ренесансу та бароко)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.110.5cd42d2fc7418.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student poznaje renesansowe i barokowe dziedzictwo kulturowe polsko-ukraińskiego pogranicza

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować i analizować wyżej wymienione zjawiska
w kulturze I Rzeczypospolitej.

SPU_K1_U02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

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

SPU_K1_U03

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Koncepcja Ukrainy między Wschodem i Zachodem w XX-wiecznej historiograﬁi
(idee, stereotypy). Pojęcie „Europa” w ukraińskim piśmiennictwie XVI-XVII w.
Pogranicze kulturowe w Rzeczypospolitej - termin, problematyka, badacze.
Wielojęzyczność piśmiennictwa ukraińskiego XVI-XVIII w. w badaniach naukowych
na Ukrainie i w Polsce (I. Maksymowicz, M. Wozniak, I. Franko, M. Wiszniewski).
Pisarze polscy i łacińscy Rusini w spuściźnie naukowej Iwana Wahylewicza.
Wzorce „łacińskiej” uczoności w piśmiennictwie ukraińskim XVI w. Recepcja
renesansu na Ukrainie. Reformacja i kontrreformacja, unia w Brześciu, a kultura
W1, U1, U2
ukraińska XVI/XVIII w. (Rzeczpospolita) – okcydentalizacja czy latynizacja. Rola
szkolnictwa jezuickiego i Akademii Zamojskiej w kształceniu młodzieży ukraińskiej.
Protestanci na Ukrainie: druki, intelektualne elity, szkoły. Oferta oświatowa
zakonu Bazylianów w XVIII w. Ukraińska młodzież w zachodnich uniwersytetach.
Zachodnie inspiracje w szkolnictwie prawosławnym (języki wykładowe, program
nauczania, podręczniki). Kijowsko-Mohylańska Akademia i jej europejskość w
opinii polskich i ukraińskich badaczy XIX-XX w. (A. Jabłonowski, J. Łukaszewicz, M.
Kulisz, M. Drahomanow, I. Franko, M. Wozniak, W. Niczyk, I. Zachara).

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ukraińska kultura ludowa (Українська народна культура)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.110.5cd42d3018206.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie wpływ lokalnych, regionalnych
i globalnych czynników na kształtowanie zjawisk
i procesów kulturowych w obszarze relacji polskoukraińskich w wymiarze historycznym i współczesnym

SPU_K1_W01

prezentacja

SPU_K1_U02

zaliczenie pisemne

SPU_K1_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie referatu

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1

2.

Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Znaczenie dnia świętego Mikołaja

U1

3.

Boże Narodzenie i świętowanie Nowego Roku jak okres radości

K1

4.

Wielki Post - okres oczekiwania i przygotowania do Świąt Wielkanocnych

W1

5.

Ukraińska Wielkanoc - synteza chrześcijańskiego świętowania i pogańskiego
przywitania wiosny

W1

6.

Charakterystyka Zielonych Świąt

W1

7.

Charakterystyka świata rusałek na przykładzie dni Rusalii i wiosennych obrzędów

U1

8.

Analiza kultury agrarnej i pasterskiej na przykładzie dnia świętego Jerzego

U1

Sylabusy
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9.

Noc Jana Kupały - apogeum wiosennych obrzędów pogańskich

W1, K1

10.

Uroczystości i zwyczaje w ukraińskim jesiennym kalendarzu obrzędowym

W1

11.

Przenikanie się chrześcijańskiej i pogańskiej kultury na przykładzie dnia świętego
Andrzeja

U1

12.

Ukraińskie bajki i legendy

W1

13.

Ukraińska demonologia na przykładzie pogańskich wierzeń narodu

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie referatu, test
zaliczeniowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa - maksymalnie trzy nieobecności

Sylabusy
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Przedmiot fakultatywny I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.110.1558938285.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

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 1

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

Cel określony przez osobę aktualnie prowadzącą zajęcia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02

zaliczenie na ocenę

65 / 386

Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ zidentyﬁkować i nazwać zagadnienia
charakterystyczne dla obszaru relacji polskoukraińskich.

U1

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do krytycznej oceny zjawisk
kulturowych w obszarze studiów polsko-ukraińskich.

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka zajęć podana przez prowadzącego związana z dyscypliną nauki o
kulturze i religii.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach, pozytywna ocena ze sprawdzianu
końcowego
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Wstęp do studiów postzależnościowych (Вступ до постзалежних студій)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.110.60472542d8825.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W01

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Przygotowanie do sprawdzianów

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Centralnym tematem konwersatorium będzie próba znalezienia odpowiedzi na
pytanie o możliwość i celowość zastosowania szeroko rozumianej perspektywy
postzależnościowej do badań kultury Europy Środkowej i Wschodniej.
1.

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

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Symbole i znaki kultury w sztuce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.110.5cd42d2fa543e.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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

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

SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SPU_K1_U02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

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

K1

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

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SPU_K1_K01

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W ciągu tysięcy lat trwania i rozwoju kultura duchowa wykształciła cały szereg
niewerbalnych środków przekazu, tj. znaków, obrazów, symboli, gestów, które
czytelne, rozpoznawalne i zrozumiałe, istniały przez wieki przede wszystkim w
sztukach plastycznych. Dzięki nim możliwe było przekazywanie treści głębszych
niż sam temat przedstawienia, dostępnych dla wszystkich, bądź skierowanych do
konkretnego odbiorcy, niekiedy ukrytych, zaszyfrowanych. Były to często
przedmioty, motywy i zjawiska dobrze znane człowiekowi, i właśnie ta bliskość
pozwalała nadawać im dodatkowe znaczenie, często wypływające z
doświadczenia. Stąd długowieczność i powszechność symbolicznych treści w nich
zawartych. Kurs wykładów dotyczyć będzie wybranych znaków i symboli obecnych
w sztuce europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem zabytków
W1, U1, K1
ruskich/ukraińskich i polskich) od średniowiecza po współczesność. Zostaną one
omówione na szerokim tle, ze wskazaniem źródeł ideowych i formalnych, ze
scharakteryzowaniem ich pierwotnych i wtórnych znaczeń. Uwaga zostanie
skupiona wokół takich motywów jak: miasto, góra, rzeka, ogród, drzewa (rajskie,
ﬁgowe, palma, dąb, laur, cyprys, cedr, jabłoń, mirra), rośliny zielone (bluszcz,
winna latorośl, akant, oset), kwiaty (lilia, róża, lotos), zwierzęta rzeczywiste (lew,
wąż, orzeł, pelikan, gołąb, paw) i mityczne (smoki, meduzy, chimery, hydry,
syreny), symbole kosmograﬁczne (nieboskłon, słońce, księżyc, środek ziemi,
strony świata), insygnia władzy (korona, berło, kula/sfera), atrybuty
(książka/zwój), motywy architektoniczne (arkada, kolumna, łuk tryumfalny,
brama).

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Polsko ukraiński dialog kulturowy w epoce renesansu i baroku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.110.602fa1f0c79b0.22

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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student poznaje renesansowe i barokowe dziedzictwo kulturowe polsko-ukraińskiego pogranicza

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować i analizować wyżej wymienione zjawiska
w kulturze I Rzeczypospolitej.

SPU_K1_U02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

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

SPU_K1_U03

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Koncepcja Ukrainy między Wschodem i Zachodem w XX-wiecznej historiograﬁi
(idee, stereotypy). Pojęcie „Europa” w ukraińskim piśmiennictwie XVI-XVII w.
Pogranicze kulturowe w Rzeczypospolitej - termin, problematyka, badacze.
Wielojęzyczność piśmiennictwa ukraińskiego XVI-XVIII w. w badaniach naukowych
na Ukrainie i w Polsce (I. Maksymowicz, M. Wozniak, I. Franko, M. Wiszniewski).
Pisarze polscy i łacińscy Rusini w spuściźnie naukowej Iwana Wahylewicza.
Wzorce „łacińskiej” uczoności w piśmiennictwie ukraińskim XVI w. Recepcja
renesansu na Ukrainie. Reformacja i kontrreformacja, unia w Brześciu, a kultura
W1, U1, U2
ukraińska XVI/XVIII w. (Rzeczpospolita) – okcydentalizacja czy latynizacja. Rola
szkolnictwa jezuickiego i Akademii Zamojskiej w kształceniu młodzieży ukraińskiej.
Protestanci na Ukrainie: druki, intelektualne elity, szkoły. Oferta oświatowa
zakonu Bazylianów w XVIII w. Ukraińska młodzież w zachodnich uniwersytetach.
Zachodnie inspiracje w szkolnictwie prawosławnym (języki wykładowe, program
nauczania, podręczniki). Kijowsko-Mohylańska Akademia i jej europejskość w
opinii polskich i ukraińskich badaczy XIX-XX w. (A. Jabłonowski, J. Łukaszewicz, M.
Kulisz, M. Drahomanow, I. Franko, M. Wozniak, W. Niczyk, I. Zachara).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ukraiński folklor we współczesnym ujęciu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.110.5cd42d2fe90d7.22

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

Okres
Semestr 1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SPU_K1_U02

prezentacja

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Przygotowanie do sprawdzianów

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1

2.

Współczesne przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Znaczenie dnia
świętego Mikołaja

U1

3.

Boże Narodzenie i karnawał jako czas radości

U1

4.

Wielki Post – czas oczyszczenia i przygotowania do Świąt Wielkanocnych

W1

5.

Ukraińska Wielkanoc – połączenie religijnego świętowania Zmartwychwstania i
pogańskiego przywitania wiosny

U1

6.

Charakterystyka Świąt Zesłania Ducha Świętego

U1

7.

Charakterystyka świata topielic i rusałek na przykładzie dnia „Rusalii”

W1

Sylabusy
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8.

Analiza kultury pasterskiej i agrarnej na przykładzie święta św. Jerzego

W1

9.

Noc Iwana Kupały – apogeum wiosennego świętowania

U1

10.

Uroczystości i zwyczaje w ukraińskim jesiennym kalendarzu obrzędowym

U1

11.

Przenikanie się kultury chrześcijańskiej i pogańskiej na przykładzie Andrzejek

U1

12.

Bajki i legendy ukraińskie

K1

13.

Demonologia ukraińska jako przykład pogańskich wierzeń narodu

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie
referatu, kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (maksymalnie 3 nieobecności)

Sylabusy
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Ukraińska kultura ludowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.110.602fa29ba91a1.22

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

Okres
Semestr 1

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 zapoznanie studentów z ukraińską kulturą ludową, jej rolą i miejscem we współczesnym
świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne

SPU_K1_U02

prezentacja

SPU_K1_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie referatu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, K1

2.

Współćzesne przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Znaczenie dnia
świętego Mikołaja

W1, U1

3.

Boże Narodzenie i karnawał jako czas radości

W1, U1, K1

4.

Wielki Post – czas oczyszczenia i przygotowania do Świąt Wielkanocnych

W1, K1

5.

Ukraińska Wielkanoc – połączenie religijnego świętowania Zmartwychwstania i
pogańskiego przywitania wiosny

W1, K1

6.

Charakterystyka Świąt Zesłania Ducha Świętego

W1, K1

Sylabusy
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7.

Charakterystyka świata topielic i rusałek na przykładzie dnia „Rusalii”

W1, U1

8.

Analiza kultury pasterskiej i agrarnej na przykładzie święta św. Jerzego

W1

9.

Noc Iwana Kupały – apogeum wiosennego świętowania

W1, U1

10.

Uroczystości i zwyczaje w ukraińskim jesiennym kalendarzu obrzędowym

W1, U1

11.

Przenikanie się kultury chrześcijańskiej i pogańskiej na przykładzie Andrzejek

W1

12.

Demonologia ukraińska jako przykład pogańskich wierzeń narodu

W1

13.

Bajki i legendy ukraińskie

W1, U1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział w zajęciach jest obowiązkowy, dopuszczalne są maksymalnie trzy nieobecności.

Sylabusy
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Swoi i obcy w dawnej kulturze polskiej i ruskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.110.1586249829.22

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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

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

SPU_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SPU_K1_U02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

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

U2

SPU_K1_U03

prezentacja

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznej oceny opinii (stereotypy, mity),
dotyczących własnej i innych kultur

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- aktywności na zajęciach, - zaliczenie testów i
referatu/prezentacji
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wzajemne dziedzictwo materialne Polski i Ukrainy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.110.1586250116.22

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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

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

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W03

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02,
SPU_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

do krytycznego obioru informacji i posiada
świadomość weryﬁkowania posiadanej wiedzy

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

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

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

60

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

1.

Sylabusy

Cykl wykładów dotyczyć będzie najważniejszych zabytków polskich na Ukrainie i
ukraińskich w Polsce. Opisane zostaną ich dzieje, przeanalizowane wartości
artystyczne, opisane znaczenie dla kultury obu narodów. Wyróżnione zostaną
obiekty architektoniczne, rzeźbiarskie i malarskie tworzone przez polskich
W1, U1, K1, K2
artystów, bądź na zamówienie polskich magnatów, a wiec najważniejsze twierdze
(np. Kamieniec Podolski, Chocim, Trembowla, Brody, Jazłowiec, Brzeżany), dwory
szlacheckie (np. Młynów, Woronowice, Tulczyn, Malejowice, Wierzchownia),
kościoły wraz z ich wyposażeniem (np. Lwów, Hodowica, Horodenka, Nawaria,
Buczacz), pomniki nagrobne (np. Sieniawskich, Żółkiewskich, w kaplicach
łacińskiej katedry lwowskiej, na Cmentarzu Łyczakowskim), obrazy polskich
twórców w zbiorach ukraińskich (np. we Lwowskiej Galerii Obrazów, Lwowskim
Muzeum Narodowym). Scharakteryzowane zostaną także najważniejsze zabytki
ruskich i ukraińskich twórców zachowane na ziemiach dzisiejszej Rzeczypospolitej:
malowidła fundacji Jagiellonów w kościołach katolickich (Kraków, Wiślica,
Sandomierze, Lublin), najświetniejsze księgi rękopiśmienne i drukowane, cerkwie
drewniane i ich wyposażenie (np. Radruż, Gorajec, Chotyniec, Powroźnik,
Kwiatoń), ikony oraz cerkiewne malowidła ścienne (np. w Posadzie Rybotyckiej),
ikonostasy (np. w Lublinie, Przemyślu, Jarosławiu).
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.110.1588935082.22

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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

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

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

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

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Relikty średniowiecznego Lwowa
2. Lwów doby Renesansu
3. Bractwo stauropigialne i jego rola w tworzeniu nowożytnej kultury prawosławnej
4. Lwów siedzibą biskupów trzech Kościołów: ormiańskiego, rzymsko-katolickiego i
prawosławnego
5. Znaczenie mecenatu lwowskich zakonów w epoce potrydenckiej
6. Okcydentalizacja kultury prawosławnej na przykładzie zabytków Lwowa
7. Symbioza sztuk na przykładzie wyposażenia lwowskich świątyń barokowych
8. Cmentarz Łyczakowski jako pomnik kultury
W1, U1, K1
9. Elita intelektualna i ﬁnansowa Lwowa na portretach, pomnikach i we
wspomnieniach
10. Historycyzm we Lwowie
11. Weduty Lwowa - jako pomnik pamięci
12. Lwowska bohema i jej znaczenie
13. Secesja lwowska
14. Art deco - styl w sztuce i styl życia
15. Muzea, biblioteki, teatry - życie naukowe i kulturalne we Lwowie w końcu XX i
na początku XX wieku

1.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywnie zaliczony sprawdzian

90 / 386

Wstęp do studiów postzależnościowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.110.602f793be38c9.22

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

Okres
Semestr 1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SPU_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

analiza problemu

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Historia ﬁlozoﬁi (Історія філософії)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.120.5cd56bc6649b4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SPU_K1_W01

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SPU_K1_U02

egzamin pisemny

SPU_K1_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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. Podział ﬁlozoﬁi oraz chronologia ﬁlozoﬁi europejskiej
1.

W1
1. Галузі філософії, хронологія історії європейської філософії
2. Jońska ﬁlozoﬁa przyrody. Filozoﬁa soﬁstyczna i sokratejska

2.

U1
2. Йонські філософи природи. Софістична та сократівська філософія
3. Platon. Arystoteles.

3.

W1, U1
3. Платон. Арістотель.
4. Filozoﬁa wczesnochrześcijańska: Orygenes, św. Augustyn

4.

W1, U1
4. Раннєхристиянська філософія: Оріген, св Августин
5. Mistycyzm średniowieczny: św. Bernard z Clairvaux, mistrz Eckhart

5.

U1
5. Середньовічний містицизм: св Бернард з Клерво, майстер Екгарт

Sylabusy
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6. Filozoﬁa św. Tomasza z Akwinu
6.

W1, U1
6. Філософія св Томи Аквінського
7. Empiryzm brytyjski

7.

U1
7. Британський емпіризм.
8. Filozoﬁa kartezjańska

8.

U1
8. Філософія Картезія
9. Monadologia G. Leibniza

9.

U1
9. Монадологія Г. Ляйбніца
10. Francuska ﬁlozoﬁa oświeceniowa: Wolter, Rousseau, La Mettrie

10.

U1
10. Французька філософія просвітництва: Вольтер, Руссо, Ля Метрі
11. Krytycyzm niemiecki: Ch. Wollf, I. Kant

11.

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

U1

12. Idealizm Hegla
12.

U1
12. Ідеалізм Гегеля.
13. Materializm dialektyczny Marksa i Engelsa.

13.

U1, K1
13. Діалектичний матеріалізм Маркса і Енгельса
14. Filozoﬁa nietzscheańska

14.

U1, K1
14. Нічеанська філософія
15. Nurty ﬁlozoﬁczne XX wieku: bergsonizm, egzystencjalizm, hermeneutyka.

15.

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

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
minimum 50% obecności na zajęciach, egzamin pisemny відвідуваність
занять мін. 50%, письмовий іспит

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Historia ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.120.5ca756d4528f3.22

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

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 przedmiotu jest zapoznanie studentów z dziejami europejskiej myśli ﬁlozoﬁcznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

znaczenie ﬁlozoﬁi w kształtowaniu się problematyki
nauk społecznych i humanistycznych

SPU_K1_W01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

identyﬁkować główne nurty ﬁlozoﬁczne oraz
dostrzegać ich wpływ na zjawiska oraz procesy
społeczne i kulturowe

SPU_K1_U02

egzamin pisemny

SPU_K1_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
treści

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.

1. Podział ﬁlozoﬁi oraz chronologia ﬁlozoﬁi europejskiej

W1

2.

2. Jońska ﬁlozoﬁa przyrody. Filozoﬁa soﬁstyczna i sokratejska.

W1

3.

3. Platon. Arystoteles.

U1

4.

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

W1, U1

5.

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

U1

6.

6. Filozoﬁa św. Tomasza z Akwinu

W1, U1

7.

7. Empiryzm brytyjski

U1

8.

8. Filozoﬁa kartezjańska.

U1

9.

9. Monadologia G. Leibniza

U1

10.

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

U1, K1

11.

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

U1

12.

12. Idealizm Hegla

W1, U1

13.

13. Materializm dialektyczny Marksa i Engelsa

U1, K1

14.

14. Filozoﬁa nietzscheańska

U1, K1

15.

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

U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
minimum 50% obecności na zajęciach, egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Wschodni i Zachodni krąg kulturowy (Східні та Західні культурні орбіти
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.120.5cd56bc68bc4e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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 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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne

SPU_K1_U02

prezentacja

SPU_K1_K01

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

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

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Kościół wschodni i zachodni
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.120.5cd42d3a6bdf7.22

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 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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne

SPU_K1_U02

prezentacja

SPU_K1_K01

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Procesy integracyjne w Europie (Інтеграційні процеси в Європі)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.120.5cd56bc6b1e0c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie
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W2

wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
na ewolucję procesów integracyjnych w Europie.

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W3

funkcjonowanie europejskich, polskich i ukraińskich
instytucji politycznych.

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U2

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

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie pisemne

K2

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

SPU_K1_K02,
SPU_K1_K03

zaliczenie pisemne

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

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

1.

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemnego testu cząstkowego oraz testu
końcowego.
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Ukraina w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.120.5cd42d3a9112a.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
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
oraz zjawisk i procesów na politykę zagraniczną
Ukrainy, a także miejsce oraz rolę Ukrainy
w stosunkach międzynarodowych.

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

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

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3

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

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U1

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

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

U2

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

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

prezentacja

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Moduł kończy się zaliczeniem pisemnym (forma: test
mieszany). Ocena końcowa jest średnią ocen z testu
zaliczeniowego w połowie semestru i testu końcowego.
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Polityka regionalna (Регіональна політика)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.120.5cd56bc6db3ca.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie do polityki regionalnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne

SPU_K1_U02

zaliczenie pisemne

SPU_K1_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

analiza dokumentów programowych

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Pogranicze jak zjawisko społeczno - polityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.120.5cd42d3ab4d39.22

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

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

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

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

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

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kategoria pogranicza i jej usytuowanie w nauce o polityce i społeczeństwie.
Wzrastające zainteresowanie problematyką pogranicza ze strony różnorodnych
nauk. Ukazanie pogranicza w różnych kontekstach i ujęciach, także w kulturologii,
geograﬁi czy ekonomii (wymiana myśli i idei oraz wzajemne korzystanie z dorobku
naukowo-badawczego). Określenie podstawowych pojęć w badaniach nad
W1, U1, K1
pograniczem jako zjawiskiem społeczno-politycznym. Dorobek teoretyczny i
empiryczny badań nad pograniczami polskimi, ukraińskimi czy szerzej europejskimi, jako punkt odniesienia do badań nad pograniczami w innych
częściach świata.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Społeczeństwa posttotalitarne (Посттоталітарні суспільства)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.120.5cd56bc750f61.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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 2

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie pojęcie oraz deﬁnicję
totalitaryzmu i posttotalitaryzmu w zakresie nauk
społecznych i humanistycznych.

SPU_K1_W02

zaliczenie

W2

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

SPU_K1_W03

zaliczenie

SPU_K1_U02

zaliczenie

SPU_K1_K01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, W2, U1, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii Europy pierwszej połowy XX wieku.

Sylabusy
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Postsowieckie narracje narodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.120.5cd42d3adbaba.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
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W03

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszcza się 3
zaliczenie na ocenę nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze); znajomość wymaganych
tekstów jako dopuszczenie do zaliczenia; zaliczenie ustne.

123 / 386

Role społeczne w komunikacji (Соціальні ролі у спілкуванні)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.120.5cd42d30e8d6c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03,
SPU_K1_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

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

SPU_K1_U03,
SPU_K1_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SPU_K1_K02,
SPU_K1_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1

2.

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

W1

3.

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

W1, U1, U2

Sylabusy
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4.

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

W1, U1, U2, K1

5.

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

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne, zaliczenie
na ocenę, prezentacja

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.120.5cd42d3119820.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

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

SPU_K1_W03

esej, prezentacja

SPU_K1_U02

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

identyﬁkować i analizować wpływ mediów na zjawiska
oraz procesy polityczne, społeczne i kulturowe
zarówno w kontekście globalnym, jak i właściwym dla
kierunku studia polsko – ukraińskie
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

SPU_K1_K01

esej, prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym są media dlaczego są ważne? Media a rozwój cywilizacji

W1

2.

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

W1

3.

Społeczeństwo informacyjne społeczeństwem wiedzy

U1, K1

4.

Świat Internetu: od rzeczywistości do wirtualności

W1, U1, K1

5.

Jak nie utonąć w morzu fake news-ów? Myślenie krytyczne jako kompetencja XXI
wieku

U1, K1

6.

Reklama, propaganda, manipulacja w mediach

U1, K1

7.

Homo irretitus: człowiek usieciowiony

U1, K1

8.

Audiowizualność jako kategoria poznawcza współczesnej kultury

W1, U1, K1

9.

Agresja i przemoc w cyberprzestrzeni

W1, U1, K1

10.

Bezpieczeństwo w przestrzeni wirtualnej

U1, K1

11.

Plagiat i prawo autorskie. Otwarte zasoby

W1, U1, K1

12.

Kompetencje medialne jako strategiczne kompetencje człowieka w XXI wieku

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Analiza dyskursu (Аналіз дискурсу)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.120.602f7d364efb8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawową terminologię związaną z pojęciem, teorią
i analizą dyskursu

SPU_K1_W02

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
wskazać na poznawczy, społeczny, kulturowy
i polityczny kontekst komunikacji

U1

SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści komunikacyjnych

K1

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

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach
zaliczenie na ocenę (dopuszczalne trzy nieusprawiedliwione nieobecności), aktywny udział w
dyskusjach, zaliczenie końcowe w formie testu pisemnego (min. 60%).
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Role społeczne w komunikacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.120.602fa6496b805.22

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
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie na ocenę

132 / 386

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03,
SPU_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

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

SPU_K1_U03,
SPU_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K02,
SPU_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1

2.

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

W1

3.

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

W1, U1, U2

Sylabusy
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4.

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

W1, U1, U2, K1

5.

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

W1, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.120.602fa6709b5f3.22

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
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

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

SPU_K1_W03

esej, prezentacja

SPU_K1_U02

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

identyﬁkować i analizować wpływ mediów na zjawiska
oraz procesy polityczne, społeczne i kulturowe
zarówno w kontekście globalnym, jak i właściwym dla
kierunku studia polsko – ukraińskie
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

SPU_K1_K01

esej, prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym są media dlaczego są ważne? Media a rozwój cywilizacji

W1, U1, K1

2.

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

W1, U1, K1

3.

Społeczeństwo informacyjne społeczeństwem wiedzy

W1, U1, K1

4.

Świat Internetu: od rzeczywistości do wirtualności

W1, U1, K1

5.

Jak nie utonąć w morzu fake news-ów? Myślenie krytyczne jako kompetencja XXI
wieku

W1, U1, K1

6.

Reklama, propaganda, manipulacja w mediach

W1, U1, K1

7.

Homo irretitus: człowiek usieciowiony

W1, U1, K1

8.

Audiowizualność jako kategoria poznawcza współczesnej kultury

W1, U1, K1

9.

Agresja i przemoc w cyberprzestrzeni

W1, U1, K1

10.

Bezpieczeństwo w przestrzeni wirtualnej

W1, U1, K1

11.

Plagiat i prawo autorskie. Otwarte zasoby

W1, U1, K1

12.

Kompetencje medialne jako strategiczne kompetencje człowieka w XXI wieku

W1, U1, K1

Sylabusy

136 / 386

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na ocenę w równych częściach złążą się 1) aktywne uczestnictwo w
zajęciach, 2) projekt dotyczący wybranego zagadnienia; 3) esej
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Analiza dyskursu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.120.5cb095044fbb6.22

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
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawową terminologię związaną z pojęciem, teorią
i analizą dyskursu

SPU_K1_W02

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
wskazać na poznawczy, społeczny, kulturowy
i polityczny kontekst komunikacji

U1

SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści komunikacyjnych

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.120.5cd42d313f695.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Historia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W02

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
sprawdzian zaliczeniowy obejmujący treść zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Życie codzienne w ZSRR (Щоденне життя в СРРС)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.120.5cd42d31626d7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Historia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

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

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

SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SPU_K1_U02

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

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

SPU_K1_K02

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

2.

2. Kim miał być „nowy radziecki człowiek” – radziecka tożsamość.

W1, U1, K1

3.

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

W1, U1, K1

4.

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

W1, U1, K1

5.

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

W1, U1, K1

6.

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

W1, U1, K1

7.

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

W1, U1, K1

8.

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

W1, U1, K1

Sylabusy
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9.

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

W1, U1, K1

10.

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

W1, U1, K1

11.

11. Non-konformizm pozapolityczny. Przetrwanie gospodarcze. Śmiech. Muzyka.
Subkultury młodzieżowe.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Pamięć społeczna (Суспільна пам'ять)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.120.5cd42d318bd48.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

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
fakultatywny

Okres
Semestr 2

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

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

SPU_K1_W01

prezentacja

SPU_K1_U01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

Student potraﬁ wykorzystywać metody i narzędzia
badawcze do analizy problematyki właściwej dla
kierunku studiów w zakresie nauk społecznych
i humanistycznych.
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

SPU_K1_K01

prezentacja

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Relacje polsko-ukraińskie do 1989 roku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.120.602fa6aab1140.22

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
fakultatywny

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 zapoznanie studentów z politycznymi, społecznymi i kulturalnymi relacjami pomiędzy
Polską i Ukrainą do 1989 roku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SPU_K1_W02

zaliczenie na ocenę

149 / 386

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
sprawdzian zaliczeniowy obejmujący treść zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Życie codzienne w ZSRR
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.120.602fa6c2e310f.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
fakultatywny

Okres
Semestr 2

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

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

SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

SPU_K1_U02

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

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

SPU_K1_K02

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

2.

2. „Nowy radziecki człowiek” jako radziecka tożsamość.

W1, U1, K1

3.

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

W1, U1, K1

4.

Wychowanie człowieka radzieckiego: tworzenie„ciała”. Cielesność „nowego
człowieka”. Kultura ﬁzyczna. Wielki sport. Rola pracy. Kolektyw pracowniczy.

W1, U1, K1

5.

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

W1, U1, K1

6.

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

W1, U1, K1

7.

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

W1, U1, K1

8.

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

W1, U1, K1

Sylabusy
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9.

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

W1, U1, K1

10.

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

W1, U1, K1

11.

Non-konformizm pozapolityczny. Przetrwanie gospodarcze. Śmiech. Muzyka.
Subkultury młodzieżowe.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Pamięć społeczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.120.602fa730ed7c3.22

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 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

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi pamięci społecznej.

C2

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

C3

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

SPU_K1_W01

zaliczenie ustne,
prezentacja

SPU_K1_U01

zaliczenie ustne,
prezentacja

SPU_K1_K01

zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Język kierunkowy II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1C0.1559116176.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie słownictwo i podsystemy
języka na poziomie B1

SPU_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do nawiązania kontaktu
i przeprowadzenia rozmowy, wykorzystując słownictwo SPU_K1_K01
na poziomie B1 znajomości języka kierunkowego.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

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

W1, U1

2.

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

U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

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

Sylabusy
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Stosunki polsko – ukraińskie po 1989 roku (Польсько-українські
відносини після 1989)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.140.5cd56bc778f5d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W03

zaliczenie

W2

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

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04

zaliczenie

SPU_K1_U04

zaliczenie

SPU_K1_K02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie do sprawdzianów

10

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sytuacja polityczna i społeczna Polski i Ukrainy po upadku Związku Sowieckiego.

W1, W2

Sylabusy
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2.

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

3.

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

4.

Kontakty polityczne polsko – ukraińskie na szczeblu rządowym w pierwszej
połowie lat 90-ch.

W1, W2, U1, K1

5.

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

W1, W2, U1, K1

6.

Na drodze do partnerstwa. A. Kwaśniewski, L. Kuczma.

W1, W2, U1, K1

7.

Znaczenie „Pomarańczowej Rewolucji” dla stosunków polsko – ukraińskich.

W1, W2, U1

8.

Polityka L. Kaczyńskiego i W. Juszczenki. Analiza współpracy politycznej i jej
wymiar realny.

W1, W2, U1, K1

9.

„Rewolucja Godności” i jej wymiar polityczny, geopolityczny dla rozwoju
stosunków polsko – ukraińskich.

W1, W2, U1, K1

10.

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

W1, W2, U1, K1

11.

Emigracja zarobkowa z Ukrainy jako istotny czynnik dla rozwoju/ kryzysu w
stosunkach wzajemnych.

W1, W2, U1, K1

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemnego testu cząstkowego oraz testu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowy

Sylabusy
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Stosunki polsko – ukraińskie po 1989 roku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.5cd42d3b4f2e9.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SPU_K1_W03

zaliczenie
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W2

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

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04

zaliczenie

SPU_K1_U04

zaliczenie

SPU_K1_K02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sytuacja polityczna i społeczna Polski i Ukrainy po upadku Związku Sowieckiego.

W1

2.

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

W1

3.

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

4.

Kontakty polityczne polsko – ukraińskie na szczeblu rządowym w pierwszej
połowie lat 90-ch.

Sylabusy

W2, U1, K1
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5.

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

U1

6.

Na drodze do partnerstwa. A. Kwaśniewski, L. Kuczma.

W1, W2, U1, K1

7.

Znaczenie „Pomarańczowej Rewolucji” dla stosunków polsko – ukraińskich.

W1

8.

Polityka L. Kaczyńskiego i W. Juszczenki. Analiza współpracy politycznej i jej
wymiar realny.

W1, W2, U1, K1

9.

„Rewolucja Godności” i jej wymiar polityczny, geopolityczny dla rozwoju
stosunków polsko – ukraińskich.

W1, W2, U1, K1

10.

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

U1

11.

Emigracja zarobkowa z Ukrainy jako istotny czynnik dla rozwoju/ kryzysu w
stosunkach wzajemnych.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemnego testu cząstkowego oraz testu końcowego, obecność
na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Społeczno – polityczna i gospodarcza transformacja w Polsce (Суспільно політична та економічна трансформація у Польщі)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.140.5cd56bc79e543.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W2

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

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U2

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

SPU_K1_U03,
SPU_K1_U05

zaliczenie pisemne

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

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

1.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemnego testu cząstkowego oraz testu
końcowego.
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Ukraina w procesie tranzycji społeczno - politycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.5cd42d3b73f8e.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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne
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W2

wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
na kształtowanie zjawisk oraz procesów społecznych
i politycznych w Ukrainie współczesnej.

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U2

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

SPU_K1_U03,
SPU_K1_U04

zaliczenie pisemne

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02,
SPU_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, W2, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie Zaliczenie testu cząstkowego i sprawdzianu końcowego.
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Kościół i państwo (Церква і держава)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.140.5cd56bc7ca11f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne

SPU_K1_U02

prezentacja

SPU_K1_K01

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Autokefalia i cerkiew prawosławna w Ukrainie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.5cd42d3b98031.22

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student poznaje najnowszą sytuację w prawosławnej Cerkwi ukraińskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SPU_K1_U02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SPU_K1_K01

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Metropolia kijowska – kalendarium najważniejszych wydarzeń (XI-XX w.)
Doświadczenia okresu sowieckiego: relacje między Cerkwią prawosławną a władzą
państwową. Odrodzenie religijne w niepodległej Ukrainie (1989–1992), struktura
organizacyjna Kościołów prawosławnych: Ukraiński Kościół
Prawosławny (Patriarchatu Moskiewskiego), Ukraiński Kościół Prawosławny
Patriarchatu Kijowskiego, Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny – krótka
historia powstania i wzajemnych relacji, status w państwie. Cerkiew a polityczne
W1, U1, K1
wyzwania (relacje z odrodzonym Kościołem katolickim, z władzą ukraińską po
1991 r., udział w wyborach prezydenckich, wobec stosunków ukraińskorosyjskich). Przygotowania, przebieg i znaczenie soboru zjednoczeniowego.
Konsekwencje soboru zjednoczeniowego (jedność czy rozłam?). Relacje polityków
z Kościołem Prawosławnym Ukrainy i Ukraińską Prawosławną Cerkwią (PM).
Prognozy sytuacji religijnej.

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Idee i wartości w kulturze (Ідеї та цінності в культурі)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.140.5cd56bc7f00c3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02

zaliczenie pisemne

SPU_K1_U02

zaliczenie pisemne

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Aksjologiczny wymiar kultury
1.

W1, K1
Аксіологічний вимір культури
Idea i wartości w reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej

2.

W1, K1
Ідея та цінність у філософській рефлексії
Sacrum-Profanum

3.

W1, U1
Сакральне - профанне
Eros – Tanatos

4.

W1, U1
Ерос - Танатос

Sylabusy
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Czas – Wieczność
5.

W1, U1, K1
Час - Вічність
Cielesność – Duchowość

6.

W1, U1, K1
Тілесне - Духовне
Natura – Kultura

7.

W1, U1, K1
Природа - Культура
Piękno – Brzydota

8.

W1, U1, K1
Краса - Гидота
Cnota – Grzech

9.

W1, U1, K1
Чеснота - Гріх

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
minimum 50% obecności na zajęciach, zaliczenie testu pisemnego
присутність на заняттях мінімум 50%, письмовий тест
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Polityka migracyjna (Міграційна політика)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.140.5cd42d3dbd77c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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
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

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

SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne

SPU_K1_U02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

Student potraﬁ identyﬁkować i analizować zjawiska
oraz procesy polityczne, społeczne i kulturowe
w kontekście właściwym dla kierunku studia polsko –
ukraińskie.
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

SPU_K1_K01

zaliczenie pisemne

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie raportu

15

analiza badań i sprawozdań

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Symbole w kulturze ukraińskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.5cd42d3bc41a9.22

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

genezę oraz specyﬁkę symboli w kulturze ukraińskiej

SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

186 / 386

U1

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

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne

SPU_K1_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Symbol - jego istota i pochodzenie

W1

2.

Interpretacja symbolu

U1

3.

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

W1, U1, K1

4.

Ziemia - w kulturze ukraińskiej XIX-XX w. Społeczno - polityczny wymiar
przywiązania do ziemi oraz walki o ziemię XIX-XX w.

W1, U1, K1

5.

Step - jako fenomen estetyczny, symbol literacki, przejaw ukraińskiego krajobrazu
kulturowego

W1, U1

6.

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

W1, U1, K1

7.

Poeta - wieszcz: romantyczna geneza mitu, kulturowe konteksty funkcjonowania
symbolu

W1, U1

8.

Kobieta - teologiczny, literacki, społeczno-kulturowy kontekst funkcjonowania
symbolu

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne minimum 50% obecności na zajęciach, zaliczenie testu pisemnego
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Dialog Ukrainy z Zachodem (Діалог України із Заходом)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.140.5cd42d321de2e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W04

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Chrześcijańscy święci i święta Kościoła zachodniego na Ukrainie jako
świadectwa więzi Rusi Kijowskiej i Halicko-Wołyńskiej z Zachodem do połowy XIV
wieku;
- Християнські свтяті і празинки католицької церкви в Україні як приклад
зв'язку Київської та Галицько-Волинської Русі із Заходом до половини 14 ст.
2. Bizantyńsko-ruskie i zachodnie źródła powstania i zawartośc treściowa
Sudebnyka księcia Kazimierza i Statutu Litewskiego
-Візантійсько-руські та західні джерела виникнення та зміст Судебника
княза Казимира і Литовського Статуту
3. Idea równego traktowania chrześcijan Wschodu w Poselstwie do papieża
Sykstusa IV i sposób jej realizacji
- Ідея справедливтсі та рівності християн Сходу у Посланні до папи Сикста IV
та спосіб її реалізації
4. Religijne unie: ﬂorencka 1439r. i brzeska 1596 r. jako przykłady
instytucjonalizacji procesu syntezy chrześcijańskiej kultury bizantyńsko ukraińskiej i łacińsko-polskiej
- Релігійні унії: флорентійська 1439 ш берестейська 1596 як зразок для
інституціоналізації процесу синтезу візантійсько-української та латинськопольської культур
5. Główne orientacje ideowe oraz ich przedstawiciele czasu polemik wokół unii
brzeskiej. Unia brzeska w dokumentach Watykanu i w historiograﬁi

1.

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

W1, U1, K1

- Образ гетьмана Івана Мазепи і фого значення як мецената у європейській
та українській культурах.
7. Zachodnie wątki antyczne w twórczości Iwana Kotlarewskiego i Tarasa
Szewczenki, Iwana Franki
- Західні античні сюжети у творчості Івана Котляревського і Тараса
Шевченка, Івана Франка
8. Dzieła twórców ukraińskich w języku łacińskim, polskimi, niemieckim
- Твори українських авторів у латинській, польській та німецькій мовах
9. Zachodnioeuropejskie źródła trzech ukraińskich epok odrodzeniowych (XV,
XVIII/XIX, XX wiek)
- Західноєвропейські джерела тврьох українських періодів відродження (15,
17-19 та 20 століть).
10. Zwrot ku zachodnim i narodowym źródłom kultury jako bezpośrednia
przyczyna „rozstrzelanego odrodzenia” na Ukrainie w latach 30. XX wieku
- Зворот у напрямку західних та національних джерел культури як
першопричина "розстріляного відродження" в Україні у 30- их роках 20
століття
11. Żywotność idei cyrylometodiańskiej w Ukrainie w XI-XX wieku.
Cyrylometodiański wymiar pielgrzymki błogosławionego Jana Pawła II na Ukrainę
w 2011r.
Актуальність кириломефодіївської ідеї в Україні від 11 до 20 ст.
Кириломефодіївський вимір візиту блаженного Івана Павла ІІ в Україні у 2011
р.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.140.5cd42d326ecc1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie wpływ lokalnych, regionalnych
i globalnych czynników na kształtowanie procesu
SPU_K1_W03
teatralnego w wymiarze historycznym i współczesnym.

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SPU_K1_U02

zaliczenie

SPU_K1_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do zajęć

15

Przygotowanie do sprawdzianów

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach
(dopuszcza się trzy nieusprawiedliwione nieobecności) oraz zaliczenie
dwóch kolokwiów w trakcie trwania semestru.
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Rodzina w kontekście przemian społecznych i kulturowych (Сім’я в
контексті соціальних і культурних змін)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.140.5cd42d3297ad6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników,
zjawisk i procesów społecznych, politycznych,
SPU_K1_W03
kulturowych na obraz rodziny oraz transformację jej
hierarchii wartości w obszarze relacji polskoukraińskich w wymiarze historycznym i współczesnym

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

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

SPU_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1

2.

3. Wpływ globalizacji i migracji na stan rodziny ukraińskiej.
4. Sytuacja rodzin w kontekście procesów społecznych XIX i XX wieku.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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3.

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

W1, U1, U2, K1

4.

10 – 12. Dyskurs wokół współczesnej rodziny ukraińskiej na tle kryzysowej sytuacji
politycznej i gospodarczej Ukrainy. Problemy i zagrożenia.

W1, U1, U2, K1

5.

13 – 15. Rodzina ukraińska w badaniach polskich naukowców oraz w polskiej
kulturze.

W1, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.140.1558938607.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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

Cel określony przez osobę aktualnie prowadzącą zajęcia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ zidentyﬁkować i nazwać zagadnienia
charakterystyczne dla obszaru relacji polskoukraińskich.

U1

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do krytycznej oceny zjawisk
kulturowych w obszarze studiów polsko-ukraińskich.

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka zajęć podana przez prowadzącego.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach, pozytywna ocena ze sprawdzianu
końcowego

200 / 386

Mniejszości narodowe i etniczne - uwarunkowania polityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.5cd42d3bed762.22

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
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

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

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie ustne, projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

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

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie ustne, projekt

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie ustne, projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie do egzaminu

30

analiza dokumentów programowych

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – uwarunkowania polityczne.
Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Polsce.
Prawa i obowiązki mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Podmioty
odpowiedzialne za mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Instytucje i
podmioty działające w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji na tle etnicznym.
Strategie rozwoju oświaty mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.
Mniejszości w mediach publicznych. Sytuacja mniejszości ukraińskiej i migrantów
ukraińskich w Polsce. Prawo do pamięci mniejszości narodowych i etnicznych.
Polityka integracyjna na poziomie lokalnym.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest frekwencja
(nie więcej niż trzy nieobecności), projekt dotyczący mniejszości
narodowych i etnicznych w Polsce oraz ustna forma egzaminu na
zaliczenie ustne, projekt
końcu semestru polegającego na zadaniu pytań problemowych
(punktacja za odpowiedzi : 91%-100% bdb, 80-90% +db, 70-79% db,
60-69%+dst, 51-59% dst.)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy

203 / 386

Czarnobyl. Społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe konsekwencje
katastrofy jądrowej (Чорнобиль. Соціально-політичні, економічні та
культурні наслідки ядерної катастрофи)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.140.1586250219.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

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
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

Wykształcenie u absolwenta umiejętności planowania i organizowania pracy własnej oraz pracy w zespole przy
wykorzystaniu wiedzy z zakresu studiów polsko - ukraińskich i właściwych dla kierunku języków obcych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SPU_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Rozwój przemysłu nuklearnego w ZSRS
- rozwój przemysłu jądrowego dla potrzeb cywilnych w republikach sowieckich,
- system zarządzania cywilnym przemysłem nuklearnym w ZSRS,
- awarie i katastrofy w sowieckim przemyśle jądrowym: analiza, porównanie,
wnioski (Kysztym, Sosnowy Bór, CzEJ).

W1, U1, K1

2.

2. Katastrofa w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. (2 x 1,5 h ).
- pośrednie i bezpośrednie przyczyny wybuchu,
- rozwój wypadków w CzEJ podczas pierwszych tygodni po wybuchu,
- propaganda czarnobylska w ZSRS,
- media radzieckie i zachodnie o katastroﬁe w Czarnobylu.

W1, U1, K1

3.

Oral history – Czarnobyl w relacjach świadków.
- relacje likwidatorów następstw katastrofy i ich rodzin.

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

Polityczne konsekwencje katastrofy jądrowej.
- kształtowanie świadomości obywatelskiej i ekologicznej w USRS po wybuchu w
CzEJ
- reakcja ukraińskiej inteligencji twórczej na katastrofę w Czarnobylu,
- powstanie i rozwój organizacji ekologicznych, społecznych i kulturalnych na
Ukrainie,
- antynuklearny protest w działaniach antysystemowej opozycji na Ukrainie i w
ZSRS.

W1, U1, K1

5.

Biologiczno-medyczne następstwa katastrofy w Czarnobylu.
- bilans oﬁar śmiertelnych, straty demograﬁczne,
- zachorowalność i stan zdrowia osób poszkodowanych w rezultacie katastrofy,
- psychologiczne konsekwencje wybuchu, syndrom „postczarnobylski”,
- wpływ radionuklidów na środowisko naturalne,
- stanowisko WHO, ONZ, MAEA, organizacji ekologicznych oraz rządów Rosji,
Białorusi i Ukrainy.

W1, U1, K1

6.

Wpływ katastrofy czarnobylskiej na ekologię.
- skażenie lasów, jezior i rzek w ZSRS,
- współczesny stan radioekologiczny ziem Ukrainy
- ﬂora i fauna w Streﬁe Alienacji.
- prezentacja ﬁlmu „Radioaktywne wilki”

W1, U1, K1

7.

Społeczno-gospodarcze konsekwencje katastrofy w Czarnobylu na Ukrainie (2 x
1,5 h).
- straty ekonomiczne ZSRS i Ukrainy
- ewakuacje i przesiedlenia
- status obszarów skażonych
- funkcjonowanie Strefy Alienacji
- samoosiedleńcy
- likwidatorzy i osoby poszkodowane –status prawny
- współczesne projekty rozwoju ziem skażonych i czarnobylskiej Strefy Alienacji
- programy likwidacji skutków katastrofy
- miejsce Strefy Alienacji w zwiększaniu bezpieczeństwa radiologicznego na
Ukrainie,
- czarnobylski turyzm
- energetyka jądrowa na Ukrainie po 1991 roku.

W1, U1, K1

8.

Kulturowe konsekwencje katastrofy.
- Polesie – „ukraińska Atlantyda”
- próby ratowania spuścizny kulturowej Poleszczuków
- „duchowy Czarnobyl” - temat Czarnobyla w ukraińskiej literaturze pięknej.

W1, U1, K1

9.

Czarnobyl w kulturze popularnej i sztuce (2 x 1,5 h).
- prezentacja fragmentów ﬁlmu Andrieja Tarkowskiego Stalker,
- prezentacja gry Stalker,
- muzyka, komiks,
- humor czarnobylski
- artystyczne fascynacje Czarnobylem w malarstwie i graﬁce
- muzeum katastrofy czarnobylskiej w Kijowie.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

sprawdzian zaliczeniowy, do którego zostaje dopuszczony
zaliczenie na ocenę, prezentacja student pozytywnie oceniony za aktywność i prezentację, a
także posiada co najmniej 75% obecność na zajęciach
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Systemy totalitarne w Europie Wschodniej (Тоталітарні системи у
Східній Європі)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.140.1586250305.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Historia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi faktami dotyczącymi historii, a także społecznogospodarczych i kulturowych konsekwencji funkcjonowania systemów totalitarnych w Europie Wschodniej w XX
wieku. Zrozumienie mechanizmów powstawania totalitaryzmów i wynikających z nich niebezpieczeństw.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

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

SPU_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

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

SPU_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Demograﬁczne i społeczne konsekwencje rewolucji październikowej i „czerwonego
terroru” w ZSRS.
- polityka wojennego komunizmu,
W1, W2, U1, U2, K1
- fala głodu 1921 roku na Ukrainie i republikach sowieckich,
- zbrodnie wojenne i przeciwko ludności cywilnej,
- kolektywizacja, rozkułaczenie i inne formy represji na Ukrainie.

Sylabusy

208 / 386

2.

Polityczne i społeczno-psychologiczne skutki Hołodomoru 1932-1933.
- stosunki społeczne na Ukrainie radzieckiej przed rokiem 1932,
- aparat represji i jego metody postępowania w czasie Wielkiego Głodu,
- wykonawcy stalinowskiej polityki terroru i ich rola w organizacji sztucznego
głodu na Ukrainie,
- straty demograﬁczne,
- źródła statystyczne i inne na temat fali głodu na Ukrainie 1932-33.
- współczesny stan badań nad Hołodomorem.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Wielki Głód 1932-1933 jako zbrodnia ludobójstwa.
- deﬁnicje ludobójstwa,
- Stalin i jego plany względem narodu ukraińskiego,
- stanowisko współczesnych instytucji rządowych i organizacji międzynarodowych
wobec problemu Wielkiego Głodu.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Reakcja politycznych i intelektualnych elit Zachodu na Hołodomor.
- polityka wybranych państw zachodnich wobec Rosji sowieckiej przed i po
wybuchu klęski głodu na Ukrainie 1932-33,
-postawy moralno-etyczne zachodnich polityków, dziennikarzy, dyplomatów etc.
- stanowisko Polski wobec problemu wielkiego Głodu na Ukrainie
- reakcje polskich obywateli na temat Wielkiego Głodu.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Sowiecki plan przebudowy społeczeństwa.
- nowa ideologia
- konsekwencje uprzemysłowienia i urbanizacji
- stalinowskie czystki
- aparat terroru i system obozowy w ZSRS,
- procesy pokazowe,
- represje narodowościowe.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Europejska i światowa pamięć o II w. s. wobec doświadczeń Polaków i Ukraińców
podczas sowiecko-niemieckiej okupacji.
- oﬁary współpracy III Rzeszy i ZSRS,
- konsekwencje paktu Ribbentrop-Mołotow,
- społeczno-psychologiczny wymiar sowieckiej okupacji na Ukrainie Zachodniej
- losy Polaków i Ukraińców w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1941.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Kwestia wschodniosłowiańska w politycznych i społecznych planach III Rzeszy (2 x
1,5 h).
- od Mitteleuropy do teorii Lebensraumu,
- Generalplan Ost: założenia i realizacja,
- zbrodnie niemieckie popełnione na ludności polskiej i ukraińskiej,
- Komisariat Rzeszy Ukraina i Komisariat Rzeszy Wschód.

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Polityczne aspekty stanowiska III Rzeszy w kwestii ukraińskiej 1941-1945.

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Uwarunkowania i postawy społeczeństw słowiańskich wobec Holocaustu w świetle
badań historycznych oraz powojennej (wschodnio- i zachodnioeuropejskiej)
publicystyce.

W1, W2, U1, U2, K1

10.

. Konﬂikty wyznaniowe, społeczne i narodowościowe w Europie Wschodniej.
- władze II R.P. wobec mniejszości narodowych,
- myśl polityczna i społeczna ukraińskich organizacji w II R.P.,
- polsko-ukraińskie konﬂikty narodowościowe na Wołyniu, Galicji Wschodniej,
Polesiu i Lubelszczyźnie 1939-1947.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest frekwencja (nie więcej niż trzy
zaliczenie na ocenę nieobecności), wygłoszenie referatu oraz egzamin na końcu semestru
polegającego na zadaniu pytań problemowych.
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Doświadczenie sowietyzacji w Ukrainie (Досвід совєтизації в Україні)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.140.6037879041e8f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Метою курсу є ознайомлення студентів із встановленням та наслідками радянської влади в Україні.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

przyczyny i skutki sowietyzacji władzy na Ukrainie.

SPU_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

211 / 386

U1

identyﬁkować i analizować zjawiska oraz procesy
polityczne, społeczne i kulturowe w kontekście reżimu
komunistycznego na Ukrainie.

SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznego odbioru informacji i posiada
świadomość weryﬁkowania posiadanej wiedzy.

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

10

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Радянізація влади в Україні - створення КП (б) У, репресивного апарату (CzKDPU). Політична практика більшовицького крила комуністичного руху.
Деформація історичної свідомості української нації за радянських часів.
Мовна ситуація в Україні - неповний процес асиміляції. Homosovieticus формування ідеологічних кодів і мови "радянської людини". Політика
радянської держави у сфері виховання дітей. Форми терору з боку
комуністичного режиму в Україні (репресії, потужний пропагандистський
апарат). Соціалістичний реалізм - культурна догма. Схема радянської
історіографії.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, metody elearningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszcza się 3
nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze); znajomość wymaganych
zaliczenie na ocenę
tekstów jako dopuszczenie do zaliczenia; zaliczenie końcowe przedmiotu
w formie ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Знання історії України та української мови в обсязі, що дозволяє читати вихідні тексти.

Sylabusy

213 / 386

Dziedzictwo żydowskie na Ukrainie (Єврейська спадщина в Україні)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.140.603788fa44896.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Historia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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 z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Метою курсу є ознайомлення студентів з темою єврейської громади, яка століттями жила на польськоукраїнському прикордонному просторі, та ознайомлення їх із культурною спадщиною, яку залишив
єврейський народ на цих територіях.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W03

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_U01

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego odbioru informacji i posiada świadomość
weryﬁkowania posiadanej wiedzy

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Походження євреїв Центральної та Східної Європи (легенди та теорії). Історія
та культура євреїв на польсько-українському прикордонні як європейська та
місцева спадщина. Колишні єврейські міста Польщі та України. Єврейська
громада в міжвоєнний період. Мультикультуралізм штетла. Єврейські
W1, U1, K1
пам'ятки в Україні. Синагога та її функції. Образ єврея в українській
літературі. Досягнення євреїв в Україні. Єврейська теми за радянських часів.
Голокост у політичній та історичній пам’яті України.

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszcza się trzy
nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze); ocenianie ciągłe na
zaliczenie na ocenę
podstawie udziału w dyskusjach na temat zadanych tekstów; zaliczenie
przedmiotu w formie pisemnej.
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Dialog Ukrainy z Zachodem
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.603607b0adf1c.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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student nabywa wiedzę dotyczącą wielowymiarowych procesów i zjawisk zachodzących w relacjach Ukrainy
z Europą Zachodnią na przestrzeni wieków.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma wiedzę na temat doktryn i ideologii
wpływających na kształtowanie państwa
i społeczeństwa ukraińskiego w kontekście
regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem relacji
polsko – ukraińskich

SPU_K1_W04

zaliczenie pisemne

SPU_K1_U02

zaliczenie pisemne

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wykrywać i wyjaśniać zależności
między poszczególnymi procesami społecznymi,
politycznymi, kulturowymi, historycznymi
i ekonomicznymi w kontekście regionalnym
ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko –
ukraińskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student w pracy zawodowej kieruje się zasadami
etyki, ma świadomość odpowiedzialnego pełnienia ról
zawodowych

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 testu zaliczeniowego

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Chrześcijańscy święci i święta Kościoła zachodniego na Ukrainie jako
świadectwa więzi Rusi Kijowskiej i Halicko-Wołyńskiej z Zachodem do połowy XIV
wieku
2. Bizantyńsko-ruskie i zachodnie źródła powstania i zawartośc treściowa
Sudebnyka księcia Kazimierza i Statutu Litewskiego
3. Idea równego traktowania chrześcijan Wschodu w Poselstwie do papieża
Sykstusa IV i sposób jej realizacji
4. Religijne unie: ﬂorencka 1439r. i brzeska 1596 r. jako przykłady
instytucjonalizacji procesu syntezy chrześcijańskiej kultury bizantyńsko ukraińskiej i łacińsko-polskiej
5. Główne orientacje ideowe oraz ich przedstawiciele czasu polemik wokół unii
brzeskiej. Unia brzeska w dokumentach Watykanu i w historiograﬁi
6. Obraz hetmana Iwana Mazepy i jego znaczenie jako mecenasa w kultury
ukraińskiej i europejskiej.

1.

W1, U1, K1

7. Zachodnie wątki antyczne w twórczości Iwana Kotlarewskiego i Tarasa
Szewczenki, Iwana Franki
8. Dzieła twórców ukraińskich w języku łacińskim, polskimi, niemieckim
9. Zachodnioeuropejskie źródła trzech ukraińskich epok odrodzeniowych (XV,
XVIII/XIX, XX wiek)
10. Zwrot ku zachodnim i narodowym źródłom kultury jako bezpośrednia
przyczyna „rozstrzelanego odrodzenia” na Ukrainie w latach 30. XX wieku
11. Żywotność idei cyrylometodiańskiej w Ukrainie w XI-XX wieku.
Cyrylometodiański wymiar pielgrzymki błogosławionego Jana Pawła II na Ukrainę
w 2011r.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
minimum 75% obecności na zajęciach, zaliczenie pisemnego kolokwium
zaliczeniowego
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Teatr ukraiński
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.5cd42d324743a.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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z dziejami teatru ukraińskiego od czasów najdawniejszych (z uwzględnieniem elementów
prateatralnych w obrzędowości ukraińskiej) aż po czasy współczesne.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej sztuki teatralnej na Ukrainie.

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów teatru ukraińskiego w okresie transformacji ustrojowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W03

zaliczenie

W2

funkcjonowanie ukraińskich instytucji społecznych
oraz kulturalnych wpływających na kształtowanie
ciągłości tożsamości narodowej wśród Ukraińców.

SPU_K1_W04

zaliczenie

U1

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

SPU_K1_U01

zaliczenie

U2

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

SPU_K1_U04

zaliczenie

SPU_K1_K01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.Źródła sztuki teatralnej na Ukrainie. Pierwotne formy teatralne jako elementy
teatru w praktyce obrzędowej.2.Teatr książęcy i teatr religijny; pierwsze próby
dramatu religijnego. Teatr lalkowy (wertep ukraiński).3. Teatr pańszczyźniany i
pierwsze profesjonalne trupy teatralne na Ukrainie. 4.Ruch teatralny II połowy XIX
wieku na Ukrainie Naddnieprzańskiej i w Galicji Wschodniej. 5.„Teatr Koryfeuszy
ukraińskich” – Kropywnicki, Starycki, Sadowski (teatr syntetyczny oraz teatr
reżyserski). 6. Towarzystwo teatru „Ruska Biesiada” – „teatr strzelecki” –
„Ukraińska biesiada”. 7.Teatry amatorskie (nieprofesjonalne) w Galicji
Wschodniej. Teatr Huculski Hnata Chotkewycza – fenomen w kulturze teatralnej
Ukrainy. 8.Ukraiński teatr narodowy po 1918 roku (teatry państwowy i teatry
studyjne). 9.Reforma teatralna teatru ukraińskiego. Reżysersko-teatralna
działalność Łesia Kurbasa („Młody teatr” – „Kyjdramte” – „Berezil” okresu
kijowskiego i charkowskiego).Laboratorium „MOB” – Twórcza Organizacja Berezil.
Pierwsza szkoła reżyserska. 10. Artystyczne laboratorium oraz eksperymentalny
Młody teatr „Zahrawa” Włodzimierza Bławackiego (teatr monumentalny).
11.Główne ośrodki teatru ukraińskiego na emigracji (Niemcy, Austria, Francja,
USA, Kanada, Australia). 12. Teatr w latach 70.-80. XX w. 13. Teatr ukraiński w
okresie transformacji ustrojowej.

1.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność (dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności);
znajomość zadanych tekstów jako dopuszczenie do zaliczenia końcowego;
zaliczenie kolokwiów w trzech bloków tematycznych.

222 / 386

Teatr-Ukraina-Europa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.603607fed569a.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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie wpływ lokalnych, regionalnych
i globalnych czynników na kształtowanie procesu
SPU_K1_W03
teatralnego w wymiarze historycznym i współczesnym.

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

Przygotowanie do sprawdzianów

30

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach
zaliczenie na ocenę (dopuszcza się trzy nieusprawiedliwione nieobecności) oraz zaliczenie
dwóch kolokwiów w trakcie trwania semestru.
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Rodzina w kontekście przemian społecznych i kulturowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.603608773911e.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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników,
zjawisk i procesów społecznych, politycznych,
SPU_K1_W03
kulturowych na obraz rodziny oraz transformację jej
hierarchii wartości w obszarze relacji polskoukraińskich w wymiarze historycznym i współczesnym

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SPU_K1_U02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2

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

SPU_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, U2

2.

3. Wpływ globalizacji i migracji na stan rodziny ukraińskiej.
4. Sytuacja rodzin w kontekście procesów społecznych XIX i XX wieku.

W1, U1, U2

Sylabusy
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3.

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

W1, U1, U2, K1

4.

10 – 12. Dyskurs wokół współczesnej rodziny ukraińskiej na tle kryzysowej sytuacji
politycznej i gospodarczej Ukrainy. Problemy i zagrożenia.

W1, U1, U2, K1

5.

13 – 15. Rodzina ukraińska w badaniach polskich naukowców oraz w polskiej
kulturze.

W1, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne, zaliczenie na
ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1.
obecność na zajęciach / dopuszcza się 2 nieobecności
nieusprawiedliwione/, 2. aktywność na zajęciach, 3.
przygotowywanie prac domowych oraz prezentacji,
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z
zaliczenia końcowego.
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Czarnobyl. Społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe konsekwencje
katastrofy jądrowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.6036099482305.22

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
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze społeczno-politycznymi, gospodarczymi i kulturowymi
konsekwencjami katastrofy jądrowej dla Ukrainy, Białorusi i Rosji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SPU_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Rozwój przemysłu nuklearnego w ZSRS
- rozwój przemysłu jądrowego dla potrzeb cywilnych w republikach sowieckich,
- system zarządzania cywilnym przemysłem nuklearnym w ZSRS,
- awarie i katastrofy w sowieckim przemyśle jądrowym: analiza, porównanie, wnioski
(Kysztym, Sosnowy Bór, CzEJ).
W1, U1, K1
2. Katastrofa w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. (2 x 1,5 h ).
- pośrednie i bezpośrednie przyczyny wybuchu,
- rozwój wypadków w CzEJ podczas pierwszych tygodni po wybuchu,
- propaganda czarnobylska w ZSRS,
- media radzieckie i zachodnie o katastroﬁe w Czarnobylu.
W1, U1, K1
3. Oral history – Czarnobyl w relacjach świadków.
- relacje likwidatorów następstw katastrofy i ich rodzin.
W1, U1, K1
4. Polityczne konsekwencje katastrofy jądrowej.
- kształtowanie świadomości obywatelskiej i ekologicznej w USRS po wybuchu w CzEJ
- reakcja ukraińskiej inteligencji twórczej na katastrofę w Czarnobylu,
- powstanie i rozwój organizacji ekologicznych, społecznych i kulturalnych na Ukrainie,
- antynuklearny protest w działaniach antysystemowej opozycji na Ukrainie i w ZSRS.
W1, U1, K1
5. Biologiczno-medyczne następstwa katastrofy w Czarnobylu.
- bilans oﬁar śmiertelnych, straty demograﬁczne,
- zachorowalność i stan zdrowia osób poszkodowanych w rezultacie katastrofy,
- psychologiczne konsekwencje wybuchu, syndrom „postczarnobylski”,
- wpływ radionuklidów na środowisko naturalne,
- stanowisko WHO, ONZ, MAEA, organizacji ekologicznych oraz rządów Rosji, Białorusi i
Ukrainy.
W1, U1, K1
1.

6. Wpływ katastrofy czarnobylskiej na ekologię.
- skażenie lasów, jezior i rzek w ZSRS,
- współczesny stan radioekologiczny ziem Ukrainy
- ﬂora i fauna w Streﬁe Alienacji.
- prezentacja ﬁlmu „Radioaktywne wilki”
W1, U1, K1

W1, U1, K1

7. Społeczno-gospodarcze konsekwencje katastrofy w Czarnobylu na Ukrainie (2 x 1,5 h).
- straty ekonomiczne ZSRS i Ukrainy
- ewakuacje i przesiedlenia
- status obszarów skażonych
- funkcjonowanie Strefy Alienacji
- samoosiedleńcy
- likwidatorzy i osoby poszkodowane –status prawny
- współczesne projekty rozwoju ziem skażonych i czarnobylskiej Strefy Alienacji
- programy likwidacji skutków katastrofy
- miejsce Strefy Alienacji w zwiększaniu bezpieczeństwa radiologicznego na Ukrainie,
- czarnobylski turyzm
- energetyka jądrowa na Ukrainie po 1991 roku.
W1, U1, K1
8. Kulturowe konsekwencje katastrofy.
- Polesie – „ukraińska Atlantyda”
- próby ratowania spuścizny kulturowej Poleszczuków
- „duchowy Czarnobyl” - temat Czarnobyla w ukraińskiej literaturze pięknej.
W1, U1, K1
9. Czarnobyl w kulturze popularnej i sztuce (2 x 1,5 h).
- prezentacja fragmentów ﬁlmu Andrieja Tarkowskiego Stalker,
- prezentacja gry Stalker,
- muzyka, komiks,
- humor czarnobylski
- artystyczne fascynacje Czarnobylem w malarstwie i graﬁce
- muzeum katastrofy czarnobylskiej w Kijowie.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
sprawdzian zaliczeniowy, do którego zostaje dopuszczony
student pozytywnie oceniony za aktywność i prezentację

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Systemy totalitarne w Europie Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.60360a085360d.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
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemów
totalitarnych w Europie Wschodniej w XX wieku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

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

SPU_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

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

SPU_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Demograﬁczne i społeczne konsekwencje rewolucji październikowej i „czerwonego terroru”
w ZSRS.
- polityka wojennego komunizmu,
- fala głodu 1921 roku na Ukrainie i republikach sowieckich,
- zbrodnie wojenne i przeciwko ludności cywilnej,
- kolektywizacja, rozkułaczenie i inne formy represji na Ukrainie.
2.
Polityczne i społeczno-psychologiczne skutki Hołodomoru 1932-1933.
- stosunki społeczne na Ukrainie radzieckiej przed rokiem 1932,
- aparat represji i jego metody postępowania w czasie Wielkiego Głodu,
- wykonawcy stalinowskiej polityki terroru i ich rola w organizacji sztucznego głodu na
Ukrainie,
- straty demograﬁczne,
- źródła statystyczne i inne na temat fali głodu na Ukrainie 1932-33.
- współczesny stan badań nad Hołodomorem.
3.
Wielki Głód 1932-1933 jako zbrodnia ludobójstwa.
- deﬁnicje ludobójstwa,
- Stalin i jego plany względem narodu ukraińskiego,
- stanowisko współczesnych instytucji rządowych i organizacji międzynarodowych wobec
problemu Wielkiego Głodu.
4.
Reakcja politycznych i intelektualnych elit Zachodu na Hołodomor.
- polityka wybranych państw zachodnich wobec Rosji sowieckiej przed i po wybuchu klęski
głodu na Ukrainie 1932-33,
-postawy moralno-etyczne zachodnich polityków, dziennikarzy, dyplomatów etc.
- stanowisko Polski wobec problemu wielkiego Głodu na Ukrainie
- reakcje polskich obywateli na temat Wielkiego Głodu.

1.

5.
Sowiecki plan przebudowy społeczeństwa.
- nowa ideologia
- konsekwencje uprzemysłowienia i urbanizacji
- stalinowskie czystki
- aparat terroru i system obozowy w ZSRS,
- procesy pokazowe,
- represje narodowościowe.

W1, W2, U1, U2, K1

6.
Europejska i światowa pamięć o II w. s. wobec doświadczeń Polaków i Ukraińców podczas
sowiecko-niemieckiej okupacji.
- oﬁary współpracy III Rzeszy i ZSRS,
- konsekwencje paktu Ribbentrop-Mołotow,
- społeczno-psychologiczny wymiar sowieckiej okupacji na Ukrainie Zachodniej
- losy Polaków i Ukraińców w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1941.
7.
Kwestia wschodniosłowiańska w politycznych i społecznych planach III Rzeszy (2 x 1,5 h).
- od Mitteleuropy do teorii Lebensraumu,
- Generalplan Ost: założenia i realizacja,
- zbrodnie niemieckie popełnione na ludności polskiej i ukraińskiej,
- Komisariat Rzeszy Ukraina i Komisariat Rzeszy Wschód.
8.
Polityczne aspekty stanowiska III Rzeszy w kwestii ukraińskiej 1941-1945.
9.
Uwarunkowania i postawy społeczeństw słowiańskich wobec Holocaustu w świetle badań
historycznych oraz powojennej (wschodnio- i zachodnioeuropejskiej) publicystyce.
10.
. Konﬂikty wyznaniowe, społeczne i narodowościowe w Europie Wschodniej.
- władze II R.P. wobec mniejszości narodowych,
- myśl polityczna i społeczna ukraińskich organizacji w II R.P.,
- polsko-ukraińskie konﬂikty narodowościowe na Wołyniu, Galicji Wschodniej, Polesiu i
Lubelszczyźnie 1939-1947

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest frekwencja, wygłoszenie referatu
zaliczenie na ocenę oraz sprawdzian wiedzy na końcu semestru polegającego na zadaniu
pytań problemowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Kościoły wschodnie na terenie dawnej Rzeczypospolitej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.60360a87d3ﬀ9.22

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
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student poznaje zarys dziejów Kościoła prawosławnego i greckokatolickiego od średniowiecza po współczesność

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

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

SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SPU_K1_U02

zaliczenie pisemne

SPU_K1_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Polskie prawosławie. Kościół prawosławny w państwie polsko-litewskim, w I, II i III
Rzeczypospolitej: polityka państwa polskiego wobec Kościoła prawosławnego.
Kwestia autokefalii Polskiego Kościoła Prawosławnego. Sytuacja prawna i
organizacyjna Kościoła prawosławnego w okresie międzywojennym i powojennym.
Narodowe oblicze Kościoła prawosławnego.

1.

W1, U1, K1
Kościół greckokatolicki w I, II i III Rzeczypospolitej: polityka państwa polskiego
wobec Kościoła Greckokatolickiego.
Sytuacja prawna i organizacyjna Kościoła greckokatolickiego w okresie
międzywojennym i powojennym. Narodowe oblicze Kościoła greckokatolickiego.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne - praca przez cały semestr, -zaliczenie testów, -zaliczenie kolokwiów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Dziedzictwo żydowskie na Ukrainie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.60360bf1023e8.22

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
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką dotyczącą społeczności żydowskiej zamieszkałej
od wieków na pograniczu polsko - ukraińskim oraz uświadomienie spuścizny kulturowej, jaką naród żydowski
pozostawił na tych terenach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W03

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_U01

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego odbioru informacji i posiada świadomość
weryﬁkowania posiadanej wiedzy.

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pochodzenie Żydów Europy Środkowo-Wschodniej (legendy i teorie). Historia i
kultura Żydów na pograniczu polsko-ukraińskim jako europejskie i lokalne
dziedzictwo. Dawne żydowskie miasteczka w Polsce i na Ukrainie. Społeczność
żydowska w okresie międzywojennym. Wielokulturowość sztetli. Zabytki
żydowskie na Ukrainie. Synagoga i jej funkcje. Obraz Żyda w literaturze
ukraińskiej. Osiągnięcia Żydów na Ukrainie. Tematyka żydowska za czasów
sowieckich. Holokaust w polityce i pamięci historycznej Ukrainy.

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszcza się trzy
nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze); ocenianie ciągłe na
zaliczenie na ocenę
podstawie udziału w dyskusjach na temat zadanych tekstów; zaliczenie
przedmiotu w formie pisemnej.
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Doświadczenie sowietyzacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.140.60360c30190a6.22

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
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ustanowieniem oraz konsekwencjami władzy sowieckiej
na Ukrainie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

przyczyny i skutki sowietyzacji władzy na Ukrainie.

SPU_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

identyﬁkować i analizować zjawiska oraz procesy
polityczne, społeczne i kulturowe w kontekście reżimu
komunistycznego na Ukrainie.

SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznego odbioru informacji i posiada
świadomość weryﬁkowania posiadanej wiedzy.

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

analiza źródeł historycznych

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sowietyzacja władzy na Ukrainie – powstanie KP(b)U, aparat represyjny (CzKDPU). Praktyka polityczna bolszewickiego skrzydła ruchu komunistycznego.
Deformacja świadomości historycznej narodu ukraińskiego w czasach sowieckich.
Sytuacja językowa na Ukrainie – niezakończony proces asymilacyjny.
Homosovieticus – formowanie ideologicznych kodów i języka „człowieka
sowieckiego”. Polityka państwa sowieckiego w sferze wychowania dzieci. Formy
terroru reżimu komunistycznego na Ukrainie (represje, potężny aparat
propagandowy). Socrealizm – dogmat kulturowy. Schemat „moskwocentryczny”
historiograﬁi sowieckiej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, metody elearningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszcza się 3
nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze); znajomość wymaganych
zaliczenie na ocenę
tekstów jako dopuszczenie do zaliczenia; zaliczenie końcowe przedmiotu
w formie ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii Ukrainy oraz języka ukraińskiego w zakresie umożliwiającym czytanie tekstów źródłowych.

Sylabusy
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Obszar ULB w myśli J. Giedroycia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.5cd42d3c643b3.22

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest zapoznanie studenta z wiedzą dotycząca osoby i działalności Jerzego Giedroycia oraz paryskiej
„Kultury”, będącej jednym z najważniejszych ośrodków polskiej powojennej myśli politycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie rolę środowiska paryskiej
"Kultury" w kształtowaniu stosunków polsko ukraińskich. Rozumie jego wkład w rozwój sąsiedzkich
stosunków w przestrzeni politycznej, geopolitycznej
oraz kulturowo - społecznej.

SPU_K1_W03

zaliczenie

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie

SPU_K1_K02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ umiejscowić miejsce środowiska
paryskiej "Kultury" na mapie współczesnych
stosunków polsko - ukraińskich.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do podjęcia obowiązków
zawodowych związanych z społeczno - politycznym
procesem kształtowania stosunków polsko ukraińskich.

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

uczestnictwo w egzaminie

3

przeprowadzenie badań literaturowych

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
118

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Jerzy Giedroyc – informacje biograﬁczne.

W1, U1, K1

2.

Paryska „Kultura” i jej środowisko polityczne.

W1, U1, K1

3.

Analiza geopolityki Juliusza Mieroszewskiego:
a) lata 1948-56, koncepcja federacji europejskiej i federacji obszaru ULB
b) lata 1956-68, neutralizacja obszaru ULB, postulat normalizacji stosunków z
Rosją
c) lata 1968 – 75 obszar ULB a Chiny i USA, ramy współpracy osi Ukraina – LitwaBiałoruś.

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

Kwestia powojennych granic w Europie Środkowo – Wschodniej w dyskusji nad
rozwojem stosunków z Ukrainą.

W1, K1

5.

Działania na rzecz pojednania Polaków i Ukraińców w latach 1947-91.

W1, U1, K1

6.

Polityka historyczna J. Giedroycia i jej współcześni krytycy.

W1, U1, K1

7.

Recepcja J. Giedroycia wśród emigracji polskiej i ukraińskiej oraz środowiskach
opozycyjnych w PRL.

W1, U1

8.

Współczesne dyskusje nad aktualnością (nieaktualnością) doktryny Giedroycia.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
referat problemowy, omówienie lektury obowiązkowej, test pisemny
obejmujący tematykę omawianą na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Praktyka zawodowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.180.5ca75696b26b0.22

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 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem praktyk zawodowych jest umożliwienie studentowi wejścia na rynek pracy. Student skupia się
na praktykowaniu umiejętności zdobytych w czasie kursów teoretycznych i warsztatów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie zasady i zakres działania
organizacji społecznych, politycznych i kulturalnych.

SPU_K1_W03

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Po zakończeniu praktyk student potraﬁ zidentyﬁkować
i określić swoje potrzeby na rynku pracy.

U1

SPU_K1_U04

zaliczenie

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02,
SPU_K1_K03,
SPU_K1_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do podjęcia obowiązków
zawodowych w organizacjach, instytucjach
narodowych i ponadnarodowych.

K1

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

Forma aktywności studenta
praktyki

60

rozwiązywanie zadań

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praca samodzielna lub grupowa w organizacjach, instytucjach, fundacjach o
charakterze narodowym lub ponadnarodowym. Weryﬁkacja wiedzy teoretycznej.
Nauka nawyków i umiejętności zawodowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje
Rodzaj zajęć
praktyki

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaświadczenie o odbyciu praktyk

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowy

Sylabusy
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Polska i Europa w ukraińskiej myśli politycznej (Польща та Європа в
українській політичній думці)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.180.5cd56bc867175.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z obecnością i miejscem Polski i Europy w ukraińskiej myśli politycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie miejsce Polski i Ukrainy
w ukraińskiej myśli politycznej.

SPU_K1_W03

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ nazwać i poddać analizie dorobek
intelektualny przedstawicieli ukraińskiej myśli
politycznej dotyczący Polski i Europy.

SPU_K1_U03

zaliczenie

SPU_K1_K02

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie referatu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dziewiętnastowieczna myśl polityczna wobec Europy i Polski. Ukraina jako
przedmurze chrzescijaństwa. Europejskość jako część składowa tożsamości
ukraińskiej.

W1

2.

Ukraińskie słowianoﬁlstwo i moskaloﬁlstwo. Opozycja Europa – Rosja.

W1, U1, K1

3.

Liberalna myśl ukraińska i jej koncepcja europejskości. M. Drahomanow, M.
Hruszewski. Geopоlityczny wybór pomiędzy Rosją i Europą. Mit europejskiej
starożytności Ukrainy.

W1, K1

4.

Europa i Polska w geopolityce J. Łypy i St. Rudnickiego. "Wielka Ukraina" kontra
"Wielka Polska".

W1, U1, K1

Sylabusy
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5.

Okcydentalizm D. Doncowa, jego rozumienie europejskości. Etnonacjonalizm.
Ukraina jako antyteza azjatyckiej Rosji.

W1, U1

6.

Ukraińska emigracja powojenna wobec Polski i procesów zjednoczeniowych w
Europie. Koncepcja "trzeciej drogi". B. Osadczuk i jego wkład w rozwój stosunków
polsko – ukraińskich.

W1, U1, K1

7.

Poszukiwanie europejskiej tożsamości politycznej po upadku Związku
Sowieckiego. Narodowy Ruch Ukrainy.

W1, U1, K1

8.

Droga do Europy czy ucieczka przez Związkiem Sowieckim? M. Riabczuk, J.
Andruchowycz, O. Zabużko.

U1, K1

9.

Europa, integracja europejska we współczesnej ukraińskiej mysli politycznej.

W1, U1, K1

10.

Analiza i myśl polityczna W. Portnikowa, J. Horbacza, J. Khyłki, D. Tymczuka.
Działalność Instytutu Integracji Euroatlantyckiej.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemnego testu cząstkowego oraz testu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Polityka kulturalna w Europie (Європейська культурна політика)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.180.5cd56bc88ca33.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z podstawami problematyki międzynarodowych stosunków kulturalnych i polityki
kulturalnej w Europie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
na kształtowanie wspólczesnej polityki kulturalnej
w Europie, również w zakresie relacji polskoukraińskich

SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U1

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

SPU_K1_U01

projekt

U2

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

SPU_K1_U04

projekt

SPU_K1_K01

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Kultura i cywilizacja – złożoność terminów. Tożsamość kulturowa. Różnorodność
kulturowa. Procesy globalizacji a kultury.

W1

2.

2. Kultura a stosunki międzynarodowe. Europa w perspektywie kultury.
Tożsamość narodowa Oraz kulturowa a integracja europejska.

W1

3.

3. Modele polityki kulturalnej. Europejskie modele polityki kulturalnej (na
przykładzie wybranych krajów)

W1, U1

Sylabusy

255 / 386

4.

4. Instytucjonalizacja stosunków kulturalnych w Europie. Działalność UNESCO w
dziedzinie kultury. Konwencja światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.
Programy i inicjatywy w dziedzinie kultury.

W1, U1

5.

5. Działalność i konwencja Rady Europy w dziedzinie kultury.

W1, U1, K1

6.

6. Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Główna projekty UE w dziedzinie
kultury.
Europejskie Stolice Kultury. Sieci współpracy kulturalnej w Europie, przykłady
współpracy polskich instytucji

W1, U1, K1

7.

7. KBWE/OBWE: współpraca i wymiana w dziedzinie kultury.

W1, U1, U2

8.

8. Dyplomacja kulturalna państw europejskich.

W1

9.

9. Polityka kulturalna Polski w kontekście europejskim

W1, U2, K1

10.

10. Polityka kulturalna Miasta Krakowa (Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Miasta Krakowa, inicjatywy i programy, instytucje kultury, stypendia
W1, U1, U2, K1
artystyczne, Krakowskie Biuro Festiwalowe i inne)

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

konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
na ocenę zaliczeniową w równych częściach złożą się
oceny za aktywny udziała w zajęciach, zaliczenie
pisemne, prezentację na wybrany temat oraz raporty z
wizyt studyjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach min. 75%

Sylabusy
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Międzynarodowe stosunki kulturalne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.5cd42d3c885b3.22

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 4

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

wpływ lokalnych, regionalnych i globalnych czynników
na kształtowanie międzynarodowych stosónków
kulturalnych, między innymi w obszarze relacji polskoukraińskich

SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne,
projekt

SPU_K1_U01

projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

wykorzystywać metody i narzędzia badawcze
do analizy problematyki właściwej dla kierunku
studiów w zakresie nauk społecznych
i humanistycznych
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U2

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

SPU_K1_U04

projekt

SPU_K1_K01

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Cywilizacja, kultura, dziedzictwo kulturowe, tożsamość kulturowa – złożoność
terminów.

W1

2.

Miejsce i rol kultury w stosunkach międzynarodowych. Rodzaje relacji i powiązań.

W1

3.

Istota i geneza międzynarodowych stosunków kulturalnych. Instytucjonalizacja
stosunków kulturalnych.

W1, U1

4.

Uwarunkowania międzynarodowej współpracy kulturalnej, czynniki polityczny,
ekonomiczny społeczny, naukowo-techniczny.

W1, U1

5.

Podmioty międzynarodowych stosunków kulturalnych – państwo, organizacje
międzynarodowe, organizacje pozarządowe

W1, U1, U2

6.

Sposoby regulacji międzynarodowych stosunków kulturalnych. Kształtowanie
uniwersalnych norm polityki kulturalnej.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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7.

Instytucjonalizacja międzynarodowej współpracy kulturalnej na poziomie
globalnym. Działalność UNESCO w dziedzinie kultury. Działalność i konwencje
Rady Europy. Rola i miejsce kultury w Unii Europejskiej. Główne projekty UE w
dziedzinie kultury.

W1, U1, U2, K1

8.

Kultura i zjawiska dezintegracji i konﬂiktu. Bezpieczeństwo kulturowe.

W1, U1, U2, K1

9.

Ochrona dóbr kultury w czasie konﬂiktów zbrojnych. Problem restytucji dóbr
kultury zagrabionych i przemieszczonych w czasie i w wyniku II wojny światowej.
Rodzaje roszczeń o odzyskanie dóbr kultury. Wybrane aspekty międzynarodowych
sporów o dobra kultury. Międzynarodowy obrót dobrami kultury.

W1, U1, K1

10.

Od dominacji kulturowej do soft power. Kultura w promocji państw. Działania
promocyjne wybranych państw. Promocja Polski poprzez kulturę.

W1, U1, K1

11.

Polska dyplomacja kulturalna: cele, priorytety, struktura organizacyjna
zagranicznej polityki kulturalnej.

W1, U1, U2, K1

12.

Ukraina w kontekście międzynarodowych stosunków kulturalnych.
Międzynarodowa współpraca Ukrainy z krajami UE, w tym też z Polską,
międzynarodowymi instytucjami działającymi w dziedzinie kultury

W1, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na min. 75% zajęć

Sylabusy
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Zarys sztuki ukraińskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.5cd42d3cab9c3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

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

najważniejsze osiągnięcia artystyczne na Ukrainie
w ciągu wieków, twórczość najwybitniejszych malarzy,
architektów i rzeźbiarzy, podstawowe terminy
artystyczne

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

posługując się właściwą terminologią opisywać dzieła
sztuki, charakteryzować ich cechy stylistyczne,
klasyﬁkować je, oceniać wartość, przypisywać
właściwej epoce, środowisku artystycznemu,
wskazywać źródła inspiracji i proweniencję rozwiązań
artystycznych

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

właściwej oceny wartości dziedzictwa artystycznego;
do przekazywania tej wiedzy przekazać innym,
kreowania w innych postawy świadomych odbiorców
kultury i sztuki, dążących do ich ochrony,
poszanowania, propagowania i popularyzowania
wzięcia odpowiedzialności za własne dziedzictwo
kulturowe

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

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do sprawdzianu

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykład ma na celu przedstawienie ogólnego zarysu historii sztuki ukraińskiej,
ukazanej na szerokim tle kultury europejskiej. Obejmować będzie charakterystykę
głównych epok w kulturze i sztuce od średniowiecza do końca wieku XIX, opis
najważniejszych zjawisk artystycznych, oraz omówienie prac czołowych twórców
architektury i sztuki. Materiał podzielony zostanie na następujące zagadnienia
1. Sztuka bizantyńska w średniowiecznym Chersonezie i Kijowie (architektura,
mozaiki, rzeźba, malarstwo miniaturowe)
2. Sztuka romańska i gotycka na Rusi (Kijów, Lwów, Halicz, Drohobycz
4. Przykłady adaptacji wzorów renesansowych i manierystycznych w sztuce
ruskiej (malarstwo i graﬁka książkowa, architektura Lwowa, rzeźba)
7. Najlepsze przykłady zachodniej architektury barokowej na Rusi (np. Ławra
Poczajowska, katedra grecko-katolicka w Chełmie i we Lwowie, kościół
dominikanów we Lwowie, pałac w Podhorcach)
8. Najbardziej reprezentatywne przykłady malarstwa barokowego (monumentalne
realizacje malarskie w świątyniach klasztornych Lwowa: dominikanów, jezuitów,
bernardynów), ikonostas w Soroczyńcach, malowidła w cerkwi Św. Trójcy w
Ławrze Kijowskiej)
9. Lwowska rzeźba XVIII-wieczna (Pinsel, Polejowski, Hutter)
10. Klasycyzm na ziemiach Ukrainy (trzy kierunki przenikania nowych cech
stylowych: Moskwa: Odessa, Charków, Kijów; Warszawa: Wołyń, Podole; Wiedeń:
Galicja)
11. Malarstwo XIX wieku na Ukrainie (romantyzm, akademizm, realizm)
12. Historycyzm i eklektyzm w architekturze XIX wieku
13. Narodziny nowoczesnego malarstwa ukraińskiego (W. Orłowski, S.
Wasilkiwskij; M. Buraczek, I. Trusz, O. Nowakiwskij, P. Lewczenko, M. Tkaczenko,
M. Berkos,
O. Nowakiwskji, A. Manewycz, W. Kryczewskij, P. Chołodnyj)
14. Secesja na Ukrainie (najważniejsze realizacje architektoniczne w Połtawie,
Kijowie, Lwowie)

1.

W1, U1, K1

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny połączony z prezentacją multimedialną (ułatwieniestudenci otrzymują wcześniej zestaw reprodukcji dzieł sztuki i
zaliczenie pisemne
ornamentów obowiązujących do egzaminu) Punktacja: 10, 5 – 12 pkt –
dst; 12,5-14 – dst+ 14, 5-16 – db 16,5-18,5 – db+ 18, 5-20 - bdb

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Zarys sztuki europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.180.5cd42d3ecba7e.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 sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

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

najważniejsze osiągnięcia artystyczne kolejnych epok
historycznych, twórczość najwybitniejszych malarzy,
architektów i rzeźbiarzy, podstawowe terminów
artystyczne

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

posługując się właściwą terminologią opisywać dzieła
sztuki, charakteryzować ich cechy stylistyczne,
klasyﬁkować je, oceniać wartość, przypisywać
właściwej epoce, środowisku artystycznemu,
wskazywać źródła inspiracji i proweniencję rozwiązań
artystycznych samodzielnie analizować i badać
konkretne zjawiska kulturowe i artystyczne

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

doceniania wartości dziedzictwa artystycznego,
przekazywania tej wiedzy innym, kreowania
świadomych odbiorców kultury i sztuki, dążących
do ich ochrony, poszanowania, propagowania
i popularyzowania

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do sprawdzianu

4

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykład ma na celu przedstawienie ogólnego zarysu historii sztuki europejskiej do
końca wieku XIX, a wiec scharakteryzowanie głównych epok w kulturze i sztuce,
opisanie najważniejszych zjawisk artystycznych, omówienie prac czołowych
twórców..
1. Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyńska
2. Sztuka romańska (granice czasowe i terytorialne, cechy stylowe architektury,
przykłady malarstwa miniaturowego)
3. Sztuka gotycka w Europie północnej
- cechy konstrukcji architektonicznej, ornamenty gotyckie, rzeźba
architektoniczna
- malarstwo tablicowe, retabula ołtarzowe
4. Włoska sztuka renesansowa (zasięg i chronologia oddziaływania, najważniejsze
idee, cechy stylowe)
- architektura włoska (Brunelleschi, Albert, Bramante)
- rzeźba (Ghiberti, Donatello, Michał Anioł)
- malarstwo (główne ośrodki malarstwa włoskiego: Florencja, Rzym, Wenecja)
5. Renesans północno-europejski
- malarze niemieccy (Albrecht Dürer, Lucas Cranach Starszy, Matthias Grünewald,
Hans Holbein)
- malarze niderlandzcy (Rogier van der Weyden, Hieronim Bosch, Piotr Bruegel,
Jan van Eyck, Hans Memling)
6. Manieryzm w sztuce europejskiej
- architektura północnoeuropejska (także tzw. mała architektura, rzeźba,
W1, U1, K1
snycerstwo – charakterystyka najważniejszych ornamentów i cech stylowych)
- malarstwo: włoskie (Tintoretto), francuskie (szkoła Fontainebleau), hiszpańskie
(El Greco)
7. Architektura barokowa w Europie
- włoska (Bernini, Borromini, Vignola, Fontana)
- w krajach habsburskich (J.B. Fischer von Erlach, Ł. von Hildebrand
- francuska (Wersal)
8. Malarstwo barokowe (najważniejsze ośrodki, charakterystyka cech
stylistycznych, twórczość Rubensa, Rembrandta, caravaggionizm, pejzażyści
holenderscy, malarstwo iluzjonistyczne)
9. Barokowa rzeźba (najważniejsze cechy stylistyczne, charakterystyka
ornamentu, synkretyzm sztuk, twórczość Berniniego)
10. Klasycyzm w sztuce europejskiej (geneza narodzin stylu, proweniencja
wzorców estetycznych i stylistycznych, czas i zasięg oddziaływania, najważniejsze
realizacje architektoniczne: Mansarda, Perraulta, ideał piękna w rzeźbach Canovy i
Thorvaldsena, malarstwo Poussina, Ingresa, Davida, Geisborougha)
11. Malarstwo XIX wieku (romantyzm, akademizm, realizm)
- malarstwo XIX na Ukrainie (romantycy, pieriedwiżnicy)
12. Narodziny nowoczesnego malarstwa europejskiego (barbizończycy,
impresjoniści, postimpresjoniści)
13. Sztuka modernistyczna (architektura, rzemiosło artystyczne, synkretyzm
sztuk)

1.

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Sylabusy
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Kino polskie (Польське кіно)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.180.5cd42d33c087f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

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 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi kina polskiego w XX w.

C2

Uświadomienie studentom najważniejszych pojęć z zakresu badań nad kinem polskim w XX w.

C3

Kształtowanie u studentów krytycznego podejścia do źródeł; wyrobienie umiejętności formułowania przez
studenta własnych opinii na temat różnych problemów dotyczących kina polskiego w XX w.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W01

zaliczenie ustne, esej

SPU_K1_U01

zaliczenie ustne, esej

SPU_K1_K01

zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kinematograﬁa Polska - wprowadzenie. Początki ﬁlmu polskiego na ziemiach
polskich znajdujących się pod zaborami (lata 1895–1918). Kino II Rzeczpospolitej
(lata 1918–1939). Polski przemysł ﬁlmowy po wybuchu II wojny światowej (lata
1939–1945; tereny Polskiego Państwa Podziemnego, a także kinematograﬁa
powstała na zlecenie polskiego rządu na uchodźstwie). Kino Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej. Lata 1945–1955 (tu m.in. Polska Kronika Filmowa oraz
propagandowe ﬁlmy dokumentalne; estetyka realizmu socjalistycznego i
totalitarny system produkcji w polskiej kinematograﬁi). Polska szkoła ﬁlmowa
(zatrzymanie procesu ideologizacji polskiego kina i złagodzenie cenzury, Andrzej
Wajda, Andrzej Munk, Jerzy Kawalerowicz, Tadeusz Konwicki). Pokłosie szkoły
polskiej, kino historyczne oraz nowe tendencje. Kino moralnego niepokoju. Kino
popularne lat 80. XX wieku. Cenzura w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. III
Rzeczpospolita. Lata 90. XX wieku. Przełom XX i XXI wieku. Proces produkcyjny
oraz dystrybucja kinowa w Polsce. Popularyzacja sztuki ﬁlmowej w Polsce.
Szkolnictwo i edukacja ﬁlmowa w Polsce. Polska Krytyka ﬁlmowa. Promocja kina
polskiego za granicą. Polskie ﬁlmy zgłoszone do rywalizacji o Oscara w kategorii
ﬁlmu nieanglojęzycznego. Film animowany w Polsce.

1.

W1, U1, K1

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

wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Małe ojczyzny. Fenomen tożsamości mieszkańców Beskidu Niskiego (Малі
батьківщини. Феномен тотожності мешканців Низьких Бескидів)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.180.5cd42d33e62cc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

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 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ukazanie fenomenu tożsamości mieszkańców Beskidu Niskiego, podkreślenie znaczenia małej ojczyzny w życiu
człowieka oraz przedstawienie wpływu czynników lokalnych na kształtowanie się procesów społecznych
i kulturowych w obszarze relacji polsko-ukraińskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znaczenie małej ojczyzny w życiu człowieka, fenomen
przetrwania społeczności Beskidu Niskiego na tle
procesów społecznych, politycznych, kulturowych
w obszarze relacji polsko-ukraińskich w wymiarze
historycznym i współczesnym

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

identyﬁkować i analizować zjawiska oraz procesy
polityczne, społeczne i kulturowe w kontekście
przetrwania społeczności zamieszkujących teren
Beskidu Niskiego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Łemkowie w południowej i zachodniej Polsce oraz na Ukrainie. Tożsamość
narodowa i etniczna.
2. Pogranicze łemkowsko – bojkowskie. Relacje kulturowe.
3. Łemkowie wobec przemian politycznych w Polsce. Przesiedlenia w ramach Akcji
Wisła.
4. Kultura duchowa i materialna Łemków – historia i współczesność.
5. Religia. Różnorodność wyznaniowa. Cerkwie, kapliczki, krzyże przydrożne –
nieodłączny element krajobrazu Łemkowszczyzny.
6. Zabytki piśmiennictwa łemkowskiego. Literatura łemkowska. Charakterystyka
twórczości wybranych poetów.
W1, U1, K1

1.
7 – 9. Malarstwo. Epifaniusz Drowniak /moje obrazy to rozmowy z Bogiem/ –
przedstawiciel prymitywizmu. Jerzy Nowosielski. Andy Warhol.
10. Zwyczaje i obrzędy. Pieśni obrzędowe. Łemkowskie wesele. Strój. Kuchnia
łemkowska.
11. Budownictwo (budynki mieszkalne i gospodarcze) bojkowsko – łemkowskiego
pogranicza. Chyża, rozmieszczenie sprzętów w izbie. Muzea kultury łemkowskiej.
12.Współczesna muzyka. Festiwale kultury łemkowskiej. Młodzieżowe zespoły
artystyczne.
13. Oświata i szkolnictwo. Organizacje łemkowskie. Znani Łemkowie.
14. Prasa. Wydawnictwa. Radio.

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

wykład z elementami
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1. obecność na
zajęciach / dopuszcza się 3 nieobecności nieusprawiedliwione/, 2.
zaliczenie na ocenę aktywność na zajęciach, 3. przygotowywanie prezentacji, Warunkiem
zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego /
uzyskanie co najmniej 55 % punktów/
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Muzyka w kulturze (Музика в культурі)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.180.5cd42d34138d4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi twórcami, dziełami i historią muzyki ukrainskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie terminologię kultury muzycznej
właściwą dla kierunku studia polsko – ukraińskie

SPU_K1_W02

zaliczenie na ocenę
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W2

Student zna i rozumie wpływ lokalnych, regionalnych
i międzynarodowych czynników na kształtowanie
zjawisk muzycznych w obszarze relacji polskoukraińskich w wymiarze historycznym i współczesnym

SPU_K1_W01

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ identyﬁkować i analizować zjawiska
oraz procesy społeczne i kulturowe w kulturze
muzycznej właściwej dla kierunku studia polsko –
ukraińskie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ukraińskie instrumenty muzyczne

U1

2.

Ukraińska muzyka ludowa

W1, W2

3.

Znaczenie muzyki w Rusi Kijowskiej – instrumenty, muzyka na dworach i na wsi

W1, W2

4.

Rozwój śpiewu i wpływy zachodnie w muzyce Rusi

W1, W2

5.

Znaczenie muzyki w XVI – XVIII wieku

W1, W2

6.

Zachodnia i Wschodnia Ukraina w muzyce w XIX wieku. Romantyzm w muzyce

W1, W2

7.

Najważniejsi kompozytorzy przed II wojną światową

W1, W2

Sylabusy

274 / 386

8.

Ukraina muzyczna po II wojnie światowej

W1, W2

9.

Ukraińska opera

U1

10.

Historia ukraińskiego jazzu

W1, W2

11.

Muzyka rozrywkowa drugiej połowy XX wieku

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe, słuchanie fragmentów utworów muzycznych
Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach
zaliczenie na ocenę (dopuszczalne 3 nieobecności), przygotowanie referatu, napisanie
kolokwium zaliczeniowego na pozytywną ocenę.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowy udział w zajęciach, maksymalnie 3 nieobecności.

Sylabusy
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Pamięć w kulturze (Пам’ять в культурі)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.180.60361979593ac.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 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest przedstawienie założeń teoretycznych i metodologicznych nurtu "memory studies" we
współczesnej humanistyce oraz pokazanie roli pamięci w kształtowaniu stosunków polsko - ukraińskich Мета
занять охарактеризувати теоретичні основи та методологічні підходи до проблеми дослідження пам'яті у
сучасній гуманітаристиці та усвідомити роль пам'яті у формуванні польсько-українських відносин

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

rolę pamięci w kształtowaniu kultury oraz założenia
głównych nurtów w badaniach kultury pamięci роль
пам'яті у формуванні культури та положення
основних напрямів у дослідженнях пам'яті

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02

zaliczenie pisemne

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SPU_K1_K02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznawać i analizować zjawiska społeczne
związane z kulturą pamięci w Polsce i w Ukrainie oraz
ich wpływ na kształtowanie tożsamości obu narodów
виявляти та аналізувати суспільні явища пов'язані
із культурою пам'яті в Польщі і в Україні та їхній
вплив на формування ідентичності обох націй

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podejmowania wysiłku kształtowania wrażliwości
na przejawy odmiennej, alternatywnej pamięci
w kulturze підіймати зусилля для формування
вразливості на прояви відмінної, альтернативної
пам'яті в культурі

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Główne nurty w badaniach pamięci (Maurice Halbwachs, Pierre Nora, Jan
Assmann, Aleida Assmann, Jacques Le Goﬀ)
Головні напями у дослідженняч пам'яті (М. Гальбвахс, П. Норра, Я. Асман, А.
Асман, Ж. Ле Гофф)
2. Formy pamięci: indywiduwalna, pokoleniowa, zbiorowa, kulturowa
Види пам'яті: особистісна, поколеннєва, суспільна, культурна
3. Media i pamięć
Мадія пам'яті
4. Pamięc w literaturze ukraińskiej: wymiar gatunkowy, treściowy, ideowy

1.

W1, U1, K1

Пам'ять в українській літературі: жанровий, змістовий, ідейний вимір
5.Pamięć w polsko-ukraińskich relacjach politycznych
Пам'ять у польсько-українських політичних відносинах
6. Rola pamięci historycznej w kształtowaniu relacji polsko-ukraińskich
Роль історичної пам'яті у формуванні польсько-українських відносин

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

frekwencja min. 50%, przygotowanie prezentacji
zaliczenie pisemne, prezentacja multimedialnej, egzamin pisemny відвідуваність мін. 50%,
презентація, письмовий іспит
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Dekolonialne widmontologie ukraińskiej kultury (Деколоніальні
віддмонтології української культури)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.180.604725e7f3ae9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest spojrzenie na kulturę ukraińską z perspektywy widmontologicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W03

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_U02

prezentacja

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Proponowane zajęcia stwarzają możliwość spojrzenia nakulturę ukraińską z
perspektywy widmontologicznej. Widmontologia jest to termin wprowadzony
przez Jacquesa Derridę w trakcie jego amerykańskich wykładów podczas
konferencji „Whither Marxism?”, a następnie rozwinięty przez niego w książce
„Widma Marksa”. Termin ten stanowi kontaminację „nawiedzenia”, rozumianego
jako pojawianie się duchów, ich przywoływanie, zaklinanie, przewidywanie oraz
ontologii. Na bazie tej dekonstrukcyjnej myśli derridiańskiej proponuję spojrzeć na
kulturę ukraińską przez pryzmat duchów, które nie chcąc/nie mogąc odejść,
zasiedlają pamięć, historię, ciało jednostek i narodu ukraińskiego.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Style i formy wypowiedzi (Стилі і форми сучасного мовлення)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.180.5cd42d34a25fd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
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

Zajęcia mają na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, dzięki której uczący się będą mogli porozumiewać
się w mowie i piśmie z rodzimymi użytkownikami języka w różnych sferach życia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W03

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1 – 2. Omówienie i prezentacja najważniejszych współczesnych stylów wypowiedzi
w języku polskim.
3. Rola stylów wypowiedzi w doskonaleniu polszczyzny i poszerzaniu leksyki,
przydatnej w tworzeniu określonych prac.
4 – 6. Struktury wypowiedzi ustnych. Planowanie i realizacja wypowiedzi.
Podawanie przykładów, stosowanie autokorekty, włączanie cytatów, stosowanie
omówień, parafrazy. Kończenie wypowiedzi.
7 – 8. Styl formalny, nieformalny, naukowy, potoczny, artystyczny, urzędowy.
Analiza tekstów.
9. „Nowe” style wypowiedzi – dyskurs medialny (prasowy, telewizyjny, radiowy).
Styl publicystyczny.
10. Kultura słowa w Internecie, leksyka internetowa, (poczta internetowa,
tabloidy, reklama).
11 – 12. Formy i struktury wypowiedzi pisemnej. Streszczenie, recenzja, opis
osoby, miejsca, krajobrazu, sytuacji, opowiadanie, sprawozdanie, esej, reportaż,
rozprawka.
13. Środki stylistyczne – elipsy, antonimy, synonimy, wyrazy bliskoznaczne,
homonimy, archaizmy, dialektyzmy, skrótowce, deminutiva, epitety, porównania,
przenośnie, onomatopeje, apostrofy.
14. Związki frazeologiczne – zjawiska natury, kolory, świat roślin i zwierząt,
miejsca i kierunki, sport, frazeologizmy biblijne i mitologiczne. Skrzydlate słowa.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1. obecność na
zajęciach / dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione/, 2.
aktywność na zajęciach, 3. przygotowywanie prac domowych oraz
zaliczenie na ocenę
prezentacji, 4. pozytywna ocena z kolokwium cząstkowego, Warunkiem
zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego /
uzyskanie co najmniej 55 % punktów/
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Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych 2: rozwój umiejętności
liderskich (Тренінг розвитку соціальних навичок 2: формування
лідерських якостей)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.180.5cd42d34ef4d6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

rozwinięcie kompetencji sprawnego komunikowania się w zespole, umiejętności radzenia sobie z sytuacjami
konﬂiktowymi, rozwój predyspozycji do zarządzania i koordynowania zespołem, zdobycie wiedzy z zakresu
przywództwa i negocjacji, budowania zespołu i współpracy w zespole oraz poznanie narzędzi określania celów,
planowania i organizacji, skutecznego realizowania zadań, wyciągania wniosków, nabycie umiejętności
swobodnego posługiwania się informacją zwrotną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SPU_K1_U04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

SPU_K1_K02

zaliczenie pisemne

K2

do kultywowania i upowszechniania wzorów
właściwego postępowania w środowisku pracy

SPU_K1_K03

zaliczenie pisemne

K3

przestrzegania zasad etyki zawodowej

SPU_K1_K04

zaliczenie pisemne

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Co to jest zespół. Dlaczego warto tworzyć zespoły. Czynniki warunkujące
skuteczne działanie zespołu

U1, K1, K2, K3

2.

Fazy rozwoju zespołu. Role w zespole.

U1, K1, K2, K3

3.

Przywództwo. Rola lidera w zespole. Style przywództwa. Jak prowadzić za sobą
ludzi. P

U1, K1, K2, K3

4.

Efektywna komunikacja w zespołe. Budowanie zespołu oraz zarządzanie
projektem.

U1, K1, K2, K3

5.

Narzędzia dobrej komunikacji. Konstruktywny dialog. Asertywne wyrażanie opinii i
przekonań

U1, K1, K2, K3

Sylabusy
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6.

Konﬂikt. Rodzaje konﬂiktów, ich dynamika. Metody zarządzania konﬂiktami

U1, K1, K2, K3

7.

Negocjacje. Techniki argumentowania i przekonywania

U1, K1, K2, K3

8.

Autoprezentacja - czym jest i jak ją przygotować, aby dobrze wypaść

U1, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metoda projektów, wykład z prezentacją
multimedialną, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach (50%), praca pisemna
(samoanaliza) (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Kino ukraińskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.5cd42d339ac0d.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 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi kina ukraińskiego XX w.; uświadomienie studentom
najważniejszych pojęć z zakresu badań nad kinem ukraińskim.

C2

Kształtowanie u studentów krytycznego podejścia do źródeł.

C3

Wyrobienie umiejętności formułowania przez studenta własnych opinii na temat różnych problemów dotyczących
pamięci w kulturze ukraińskiej XX w.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

SPU_K1_W01

zaliczenie ustne, esej

SPU_K1_U01

zaliczenie ustne, esej

SPU_K1_K01

zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poetyka historyczna kina ukraińskiego - wprowadzenie. Ukraińskie kino nieme
(początki kinematograﬁi w Ukrainie 1896-1921; ﬁlmy OłeksandraDowżenki).
Ukraińskie kino dźwiękowe (od rozkułaczenia do socjalistycznego realizmu
1930-1940). Kino stalinowskie 1941-1955. „Odwilż” 1956-1967 w kinie ukraińskim
- ukraińskie kino poetyckie (fenomen Serhija Paradżanowa). "Zastój" - kino
ukraińskie 1968-1984. Szkoła kijowska: przeróbka kina poetyckiego czy nowa
fala? Od przebudowy do niezależności - kino ukraińskie 1985-1995. Współczesne
kino ukraińskie. Popularyzacja sztuki ﬁlmowej w Ukrainie. Szkolnictwo i edukacja
ﬁlmowa w Ukrainie. Ukraińska krytyka ﬁlmowa. Promocja kina ukraińskiego za
granicą. Ukraińskie ﬁlmy zgłoszone do rywalizacji o Oscara w kategorii ﬁlmu
nieanglojęzycznego. Ukraińskie kino dokumentalne i animowane.

W1, U1, K1

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

wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Kino polskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.60361781a6c82.22

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

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi kina polskiego w XX w.; uświadomienie studentom
najważniejszych pojęć z badaniami nad kinem polskim.

C2

Kształtowanie u studentów krytycznego podejścia do źródeł.

C3

Wyrobienie umiejętności formułowania przez studenta własnych opinii na temat różnych problemów dotyczących
kina polskiego w XX w.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

SPU_K1_W01

zaliczenie ustne, esej

SPU_K1_U01

zaliczenie ustne, esej

SPU_K1_K01

zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kinematograﬁa polska - wprowadzenie. Początki kina polskiego na ziemiach
znajdujących się pod zaborami (1895-1918). Kino II Rzeczypospolitej 1918-1939.
POLSKI PRZEMYSŁ FILMOWY PO WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ (LATA
1939-1945; tereny Polskiego Państwa Podziemnego a także kinematograﬁa
powstała na zlecenie polskiego rządu na uchodźctwie). Kino Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Lata 1945-1955 (Polska Kronika ﬁlmowa oraz
propagandowe ﬁlmy dokumentalne; estetyka realizmu socjalistycznego i
totalitarny system produkcji w polskiej kinematograﬁi. Polska szkola ﬁlmowa
(zatrzymanie procesu ideologizacji polskiego kina i złagodzenie cenzury, Andrzej
Wajda, Andrzej Munk, Jerzy Kawalerowicz, Tadeusz Konwicki). Pokłosie szkoły
polskiej, kino historyczne oraz nowe tendencje. Kino moralnego niepokiju. Kino
popularne lat 80. XX w. Cenzura w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. III
Rzeczypospolita, lata 90. XX w., przełom XX i XXI w. Proces produkcyjny oraz
dystrybucja kinowa w Polsce. Popularyzacja sztuki ﬁlmowej w Polsce.
SWzkolnictwo i edukacja ﬁlmowa w Polsce. Polska krytyka ﬁlmowa. Promocja kina
polskiego za granicą. Polskie ﬁlmy zgłoszone do rywalizacji o nagrodę Oskara w
kategorii ﬁlmu nieanglojęzycznego. Film animowany w Polsce.

1.

W1, U1, K1

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

wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Małe ojczyzny. Fenomen tożsamości mieszkańców Beskidu Niskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.603617bc1caa4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

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 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ukazanie fenomenu tożsamości mieszkańców Beskidu Niskiego, podkreślenie znaczenia małej ojczyzny w życiu
człowieka oraz przedstawienie wpływu czynników lokalnych na kształtowanie się procesów społecznych
i kulturowych w obszarze relacji polsko-ukraińskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znaczenie małej ojczyzny w życiu człowieka, fenomen
przetrwania społeczności Beskidu Niskiego na tle
procesów społecznych, politycznych, kulturowych
w obszarze relacji polsko-ukraińskich w wymiarze
historycznym i współczesnym

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

identyﬁkować i analizować zjawiska oraz procesy
polityczne, społeczne i kulturowe w kontekście
przetrwania społeczności zamieszkujących teren
Beskidu Niskiego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Łemkowie w południowej i zachodniej Polsce oraz na Ukrainie. Tożsamość
narodowa i etniczna.
2. Pogranicze łemkowsko – bojkowskie. Relacje kulturowe.
3. Łemkowie wobec przemian politycznych w Polsce. Przesiedlenia w ramach Akcji
Wisła.
4. Kultura duchowa i materialna Łemków – historia i współczesność.
5. Religia. Różnorodność wyznaniowa. Cerkwie, kapliczki, krzyże przydrożne –
nieodłączny element krajobrazu Łemkowszczyzny.
6. Zabytki piśmiennictwa łemkowskiego. Literatura łemkowska. Charakterystyka
twórczości wybranych poetów.
W1, U1, K1

1.
7 – 9. Malarstwo. Epifaniusz Drowniak /moje obrazy to rozmowy z Bogiem/ –
przedstawiciel prymitywizmu. Jerzy Nowosielski. Andy Warhol.
10. Zwyczaje i obrzędy. Pieśni obrzędowe. Łemkowskie wesele. Strój. Kuchnia
łemkowska.
11. Budownictwo (budynki mieszkalne i gospodarcze) bojkowsko – łemkowskiego
pogranicza. Chyża, rozmieszczenie sprzętów w izbie. Muzea kultury łemkowskiej.
12.Współczesna muzyka. Festiwale kultury łemkowskiej. Młodzieżowe zespoły
artystyczne.
13. Oświata i szkolnictwo. Organizacje łemkowskie. Znani Łemkowie.
14. Prasa. Wydawnictwa. Radio.

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

wykład z elementami
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1. obecność na
zajęciach / dopuszcza się 3 nieobecności nieusprawiedliwione/, 2.
zaliczenie na ocenę aktywność na zajęciach, 3. przygotowywanie prezentacji, Warunkiem
zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego /
uzyskanie co najmniej 55 % punktów/
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Muzyka w kulturze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.603617ed83ca8.22

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

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią ukraińskiej muzyki, jej najważniejszymi twórcami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie terminologię kultury muzycznej
właściwą dla kierunku studia polsko – ukraińskie.

SPU_K1_W02

zaliczenie pisemne
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W2

Student zna i rozumie wpływ lokalnych, regionalnych
i międzynarodowych czynników na kształtowanie
zjawisk muzycznych w obszarze relacji polskoukraińskich w wymiarze historycznym i współczesnym

SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne

SPU_K1_U02

esej

SPU_K1_K01

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ identyﬁkować i analizować zjawiska
oraz procesy społeczne i kulturowe w kulturze
muzycznej właściwej dla kierunku studia polsko –
ukraińskie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ukraińskie instrumenty muzyczne

W2, U1

Ukraińska muzyka ludowa
U1

2.
Znaczenie muzyki w Rusi Kijowskiej – instrumenty, muzyka na dworach i na wsi
3.

W1, W2, U1
Rozwój śpiewu i wpływy zachodnie w muzyce Rusi

4.

Sylabusy

W1, W2, U1
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Znaczenie muzyki w XVI – XVIII wieku
5.

U1
Zachodnia i Wschodnia Ukraina w muzyce w XIX wieku. Romantyzm w muzyce

6.

W2, U1, K1
Najważniejsi kompozytorzy przed II wojną światową

7.

W1, W2, U1
Ukraina muzyczna po II wolnie światowej

8.

W1, W2, U1
Historia ukraińskiego śpiewu jazzu

9.

W1, W2, U1
Ukraińska opera

10.

W1, W2, K1
Historia ukraińskiego jazzu

11.

W1, W2, K1

12.

Muzyka rozrywkowa drugiej połowy XX wieku

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, słuchanie utworów muzycznych
Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach
zaliczenie pisemne, esej (dopuszczalne 3 nieobecności), przygotowanie referatu i zaliczenie
kolokwium na ocenę pozytywną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział w zajęciach jest obowiązkowy, dopuszczalna jest nieobecność na trzech zajęciach.

Sylabusy
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Propaganda sowiecka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.5cd42d347dﬀ8.22

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 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze skalą i różnorodnością zjawiska propagandy, jako jednej z form
terroru reżimu komunistycznego na Ukrainie Sowieckiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie terminologię nauk społecznych
i humanistycznych właściwą dla kierunku studiów.

SPU_K1_W02

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.Wprowadzenie: propaganda jako działanie komunikacyjne; indoktrynacja manipulacja - propaganda (etapy wywierania wpływu w społeczeństwie). 2.
Sowietyzacja władzy na Ukrainie. Struktura propagandy w aparacie partyjnym.
Główne ośrodki propagandowe. 3. Ideologiczne źródła obrazu "wroga ludu" na
Ukrainie Sowieckiej. Strategie kreowania wroga w plakacie propagandowym.
Walka klasowa w literaturze ukraińskiej. Wizja wroga kreowana podczas
pokazowych procesów sądowych. 4. Sztuka jako narzędzie propagandy.
Propaganda bolszewizmu w ﬁlmie. "Propaganda monumentalna" w literaturze
realizmu socjalistycznego. Zjawisko "teatru Kornijczuka". Hasła i sowiecki plakat
propagandowy (awangardowy, socrealistyczny, schyłkowy). Reklama sowieckiej
turystyki dla krajów zachodnich. 5. Wychowanie "nowego człowieka" - dziecko w
społeczeństwie totalitarnym. Czasopisma periodyczne dla dzieci. Transformacja
ideologicznych priorytetów. 6. Podsumowanie: polityczne i ideologiczne znaczenie
propagandy.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wymagana frekwencja (do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności);
zaliczenie na ocenę aktywny udział w zajęciach w oparciu o zadane teksty do opracowania;
zaliczenie końcowe w formie testu pisemnego.
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Dekolonialne widmontologie ukraińskiej kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.6036187a5d4dd.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

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest spojrzenie na kulturę ukraińską z perspektywy widmontologicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

303 / 386

W1

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

SPU_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

1.

Treści programowe
Proponowane zajęcia stwarzają możliwość spojrzenia na kulturę ukraińską z
perspektywy widmontologicznej. Widmontologia jest to termin wprowadzony
przez Jacquesa Derridę w trakcie jego amerykańskich wykładów podczas
konferencji „Whither Marxism?”, a następnie rozwinięty przez niego w książce
„Widma Marksa”. Termin ten stanowi kontaminację „nawiedzenia”, rozumianego
jako pojawianie się duchów, ich przywoływanie, zaklinanie, przewidywanie oraz
ontologii. Na bazie tej dekonstrukcyjnej myśli derridiańskiej proponuję spojrzeć na
kulturę ukraińską przez pryzmat duchów, które nie chcąc/nie mogąc odejść,
zasiedlają pamięć, historię, ciało jednostek i narodu ukraińskiego.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Studenci otrzymują ocenę za aktywną dyskusję, testy i
referat/prezentację, pozytywna ocena jest warunkiem
dopuszczenia do zaliczenia końcowego na ocenę.
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Kultura pamięci
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.603618dde5a86.22

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 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest przedstawienie założeń teoretycznych i metodologicznych nurtu "memory studies"
we współczesnej humanistyce

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rolę pamięci w kształtowaniu kultury oraz założenia
głównych nurtów w badaniach kultury pamięci

SPU_K1_W01

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać i analizować zjawiska społeczne
związane z kulturą pamięci oraz ich wpływ
na kształtowanie tożsamości

SPU_K1_U02

zaliczenie pisemne

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania wysiłku kształtowania wrażliwości
na przejawy odmiennej, alternatywnej pamięci
w kulturze

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Główne nurty w badaniach pamięci (Maurice Halbwachs, Pierre Nora, Jan
Assmann, Aleida Assmann, Jacques Le Goﬀ)
Formy pamięci: indywiduwalna, pokoleniowa, zbiorowa, kulturowa

1.

Media i pamięć

W1, U1, K1

Literatura jako medium pamięci kulturowej
Polityka pamięci
Pamięć etniczna

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, prezentacja

obecność na zajęciach min. 50%, przygotowanie prezentacji,
egzamin pisemny
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Style i formy wypowiedzi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.603618279c310.22

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
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
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

Zajęcia mają na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, dzięki której uczący się będą mogli porozumiewać
się w mowie i piśmie z rodzimymi użytkownikami języka w różnych sferach życia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W03

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1 – 2. Omówienie i prezentacja najważniejszych współczesnych stylów wypowiedzi
w języku polskim.
3. Rola stylów wypowiedzi w doskonaleniu polszczyzny i poszerzaniu leksyki,
przydatnej w tworzeniu określonych prac.
4 – 6. Struktury wypowiedzi ustnych. Planowanie i realizacja wypowiedzi.
Podawanie przykładów, stosowanie autokorekty, włączanie cytatów, stosowanie
omówień, parafrazy. Kończenie wypowiedzi.
7 – 8. Styl formalny, nieformalny, naukowy, potoczny, artystyczny, urzędowy.
Analiza tekstów.
9. „Nowe” style wypowiedzi – dyskurs medialny (prasowy, telewizyjny, radiowy).
Styl publicystyczny.
10. Kultura słowa w Internecie, leksyka internetowa, (poczta internetowa,
tabloidy, reklama).
11 – 12. Formy i struktury wypowiedzi pisemnej. Streszczenie, recenzja, opis
osoby, miejsca, krajobrazu, sytuacji, opowiadanie, sprawozdanie, esej, reportaż,
rozprawka.
13. Środki stylistyczne – elipsy, antonimy, synonimy, wyrazy bliskoznaczne,
homonimy, archaizmy, dialektyzmy, skrótowce, deminutiva, epitety, porównania,
przenośnie, onomatopeje, apostrofy.
14. Związki frazeologiczne – zjawiska natury, kolory, świat roślin i zwierząt,
miejsca i kierunki, sport, frazeologizmy biblijne i mitologiczne. Skrzydlate słowa.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1. obecność na
zajęciach / dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione/, 2.
aktywność na zajęciach, 3. przygotowywanie prac domowych oraz
zaliczenie na ocenę
prezentacji, 4. pozytywna ocena z kolokwium cząstkowego, Warunkiem
zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego /
uzyskanie co najmniej 55 % punktów/
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Wpływ nowych mediów na przemiany społeczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.5cd42d34c84cd.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
fakultatywny

Okres
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

Student poznaje teorie i mechanizmy funkcjonowania nowych mediów, analizuje je na przykładach, polskich
i ukraińskich i potraﬁ określić ich wpływ na przemiany zachodzące we współczesnych społeczeństwach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie mechanizmy działania nowych
mediów i ich wpływ na kształtowanie relacji polsoukraińskich.

SPU_K1_W03

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ identyﬁkować i analizować procesy
społeczne związane z mediami w kontekście
regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem relacji
polsko – ukraińskich

SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest przygotowany do krytycznego obioru informacji.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie referatu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicja, podział, rodzaje nowych mediów, analiza pojęć związanych z nowymi
mediami.
Krytyczna analiza tekstu medialnego i źródeł przekazu
Nowe media i społeczeństwo informacyjne
Wikipediatyzacja, mediatyzacja wiedzy, tabloidyzacja przekazu.
Wizerunek w sieci – portale społecznościowe
Wpływ nowych mediów na relacje społeczne
Nowe media a aktywność społeczna w Polsce i Ukrainie
Nowe media w komunikacji politycznej
Uczestnictwo w kulturze za pośrednictwem nowych mediów
Kampanie crowdfundingowe
Kampanie społeczne w nowych mediach
Polscy i Ukraińscy youtuberzy

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

aktywny udział w zajęciach, obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie
zaliczenie na ocenę nieobecności), przygotowanie referatu, pozytywna ocena z zaliczenia
końcowego
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Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych 2: rozwój umiejętności
liderskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.180.6036185392295.22

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
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

rozwijanie umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności liderskich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

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

SPU_K1_U04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

SPU_K1_K02

zaliczenie pisemne

K2

do kultywowania i upowszechniania wzorów
właściwego postępowania w środowisku pracy

SPU_K1_K03

zaliczenie pisemne

K3

przestrzegania zasad etyki zawodowej

SPU_K1_K04

zaliczenie pisemne

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Co to jest zespół. Dlaczego warto tworzyć zespoły. Czynniki warunkujące
skuteczne działanie zespołu

U1, K1, K2, K3

2.

Fazy rozwoju zespołu. Role w zespole.

U1, K1, K2, K3

3.

Przywództwo. Jak prowadzić za sobą ludzi. Praca zespołowa – rola lidera. Style
przywództwa

U1, K1, K2, K3

4.

Efektywna komunikacja w zespołe. Budowanie zespołu oraz zarządzanie
projektem.

U1, K1, K2, K3

5.

Narzędzia dobrej komunikacji. Konstruktywny dialog. Asertywne wyrażanie opinii i
przekonań

U1, K1, K2, K3

6.

Konﬂikt. Rodzaje konﬂiktów, ich dynamika. Metody zarządzania konﬂiktami

U1, K1, K2, K3

7.

Negocjacje. Techniki argumentowania i przekonywania

U1, K1, K2, K3

8.

Autoprezentacja - czym jest i jak ją przygotować, aby dobrze wypaść

U1, K1, K2, K3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach (50%), praca pisemna
(samoanaliza) (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Organizacje pozarządowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1100.5cd42d3572551.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

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

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów ze specyﬁką trzeciego sektora w Polsce i rolą organizacji
pozarządowym w społeczeństwie obywatelskim

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znaczenie organizacji pozarządowych
we współczesnym społeczeństwie oraz ich rolę dla
kształtowania postaw społecznych i obywatelskich
w Polsce oraz w Ukrainie

SPU_K1_W04

zaliczenie pisemne

SPU_K1_U03,
SPU_K1_U04

prezentacja

SPU_K1_K02,
SPU_K1_K04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

gromadzić, analizować informacje dot. zjawisk
społecznych, kulturowych i politycznych oraz
wykorzystywać je w ramach projektów z zakresu
studiów polsko-ukraińskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pełnienia zobowiązań społecznych, oraz uczestnictwa
w projektach kształtujących relacje polsko - ukraińskie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

50

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

analiza dokumentów programowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawne uwarunkowania funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce

W1

2.

Charakterystyka i typologia organizacji pozarządowych w Polsce i w Ukrainie

W1

3.

Diaspora ukraińska w Polsce, polonia ukraińska oraz ich specyﬁka

W1, U1

4.

Charakterystyka organizacji pozarządowych w Polsce w kontekście relacji polskoukraińskich: cele i formy działalności; źródła ﬁnansowania; społeczne znaczenie i
zasięg organizacji;

U1

5.

kulturotwórcza i społeczna rola NGO-sów (Związek Ukraińców w Polsce,
Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy, Об'єднання Лемків, Fundacja Batorego,
Wspólnota Polska, i in)

W1, U1

6.

Współpraca ukraińskich organizacji pozarządowych w Polsce i w Ukrainie

W1, U1

7.

Kształtowanie trzeciego sektora po zmianach ustrojowych 1989 w Polsce

W1

Sylabusy
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8.

Przełom społeczno-polityczny w Ukrainie 2013-2014 roku oraz jego wpływ na
działalność ukraińskich organizacji pozarządowych w Polsce

W1

9.

Praktyka działania organizacji pozarządowych w Polsce i w Ukrainie (źródła
ﬁnansowania, konstruowanie projektów, relacje organizacji trzeciego sektora w
Polsce i w Ukrainie z administracją samorządową lokalną oraz instytucjami
administracji centralnej)

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
minimum 50% obecności na zajęciach, przedstawienie
prezentacji, test pisemny
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Efektywna komunikacja w zespole międzynarodowym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1100.5cd42d3593b86.22

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
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

absolwent zna i rozumie wpływ lokalnych,
regionalnych i globalnych czynników na kształtowanie
zjawisk i procesów społecznych, politycznych,
kulturowych, między innymi na przebieg komunikacji
międzykulturowej zarówno w wymiarze europejskim
czy światowym, jak i w obszarze relacji polskoukraińskich

SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

absolwent potraﬁ komunikować się w zespole
międzynarodowym, wykorzystując specjalistyczną
terminologię z zakresu komunikowania
międzykulturowego oraz studiów polsko-ukraińskich

SPU_K1_U05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

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

SPU_K1_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SPU_K1_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do kultywowania
i upowszechniania wzorów właściwego postępowania
w środowisku pracy, w tym w zespole
międzynarodowym

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wpływ kultury na sposób zachowania i komunikowania się. Mozaika tożsamości

W1

2.

2. Wymiary kultury jako narzędzie zrozumienia różnic kulturowych. Typy kultur i
międzykulturowe style komunikacji.

W1, U1

3.

3. Bariery w komunikacji międzykulturowej. Stereotypy, uprzedzenie,
dyskryminacja, wykluczenie, napiętnowanie.

W1, U1, K1

4.

4. Skuteczne narzędzia komunikacji międzykulturowej w zespole zróżnicowanym
kulturowo. Wzajemne przenikanie, nakładanie lub inne formy zdarzenia
kulturowego.

U1, K1

Sylabusy
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5.

5. Zróżnicowanie językowe w komunikacji międzykulturowej.

U2, K1

6.

6. Religia, wartości oraz symbole jako aspekty komunikacji międzykulturowej

W1, K1

7.

7. Niewerbalny wymiar komunikacji międzykulturowej.

U1, K1

8.

8. Rozwiązywanie konﬂiktów międzykulturowych w międzynarodowym zespole

U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną na podstawie trzech typów aktywności –
zaliczenie pisemne, prezentacja uczestnctwo w zajęciach, prezentacja oraz zaliczenie
pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Język kierunkowy III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1100.1559116219.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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leksykę języka kierunkowego na poziomie B2,
pozwalającą na poznanie faktów, teorii i metod
z zakresu problematyki studiów polsko – ukraińskich
oraz złożonych zależności między nimi

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U1

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

SPU_K1_U03,
SPU_K1_U05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U2

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

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03,
SPU_K1_U05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Na rynku pracy. Poszukiwanie pracy. CV. Rozmowa kwaliﬁkacyjna.
2. Emigracja. Tożsamość.
3. Przyroda. Problemy ekologiczne. Zanieczyszczone miasta świata. Klęski
żywiołowe.
4. Choroby XXI wieku. Uzależnienia. Proﬁlaktyka. System opieki zdrowotnej.
5 . Reklama i promocja. Zakupoholizm.
6. Akcje charytatywne i społeczne. Pomoc charytatywna. Fundacje i
stowarzyszenia.
7. Osiągnięcia nauki. Wynalazki i odkrycia.
8. Państwo i społeczeństwo. Organizacja państwa, uroczystości państwowe.
Warunki życia. Przestępczość.
9. Sytuacja na świecie. Terroryzm i wojna. Wymiar sprawiedliwości.
10. Media: Internet, prasa, radio, telewizja.
11 – 12. Kultura. Wydarzenia kulturalne – festiwale, premiery, nagrody. Wybitni
twórcy kultury. Polski folklor.
13 – 14. Aktualne informacje, wydarzenia polityczno-społeczne, warunki życia,
poziom życia, stereotypy i uprzedzenia.
15. Globalizacja. Różnice kulturowe. Transformacje ustrojowe.
Relacjonowanie zdarzeń, streszczanie złożonych tekstów, wyrażanie opinii.
Rozumienie globalne, selektywne i szczegółowe.

1.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, egzamin
ustny

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem udziału w zajęciach jest otrzymanie zaliczenia z przedmiotu – Język kierunkowy, II Lic. IV semestr.

Sylabusy
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Analiza tekstów specjalistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1300.5cd42d35c1b48.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem realizowanym przez przedmiot jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu analizy tekstów
specjalistycznych, dostosowanych pod względem strukturalnym i leksykalnym do poziomu zaawansowania B1 /
B2 - semestr 5 oraz B2+/ C1 - semestr 6

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

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

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W03

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02,
SPU_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować teksty specjalistyczne właściwe dla
kierunku studiów, komunikować się, wykorzystując
specjalistyczną terminologię z zakresu studiów polskoukraińskich, posługiwać się językami kierunkowymi
na poziomie na poziomie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie referatu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Semestr 5
I. Wstęp do analizy tekstu specjalistycznego /10 godz./
1. Charakterystyka tekstu specjalistycznego.
2. Typologia tekstów specjalistycznych.
3. Tekst specjalistyczny a tekst powszechny.
4. Parametry analizy tekstu specjalistycznego.
5. Aktywne czytanie, interpretacja tytułu tekstu, przewidywanie treści,
uzupełnianie brakujących wyrazów, fragmentów, ustne i pisemne streszczanie
tekstu, słowa – klucze. Konstruowanie asocjogramu (metoda burzy mózgów).
II. Ćwiczenia / 20 godz. /
• Analiza tekstów autentycznych, dostosowanych pod względem strukturalnym i
leksykalnym do poziomu zaawansowania / B1 - B2 /.
• Oddzielanie faktów od opinii, odnajdywanie błędów w tekście, nadawanie
tytułów, śródtytułów, graﬁczne obrazowanie tekstu, przewidywanie słów
występujących w tekście, dyskusja, układanie planu tekstu, dopisywanie
fragmentów np. zakończeń, ustne lub pisemne streszczanie, parafrazowanie
tekstu lub jego fragmentów.
a) Analiza tekstów właściwych dla kierunku – studia polsko ukraińskie.
b) Teksty użytkowe – pisma urzędowe, sprawozdania, wywiady.
c) Teksty i mowy polityczne
d) Teksty naukowe i popularnonaukowe – artykuły, opracowania, rozprawy.
e) Fragmenty tekstów użytkowych – ogłoszenia, komunikaty, ulotki, reklamy,
prospekty, przewodniki, informatory, pisma urzędowe, instrukcje, sprawozdania,
wywiady.
f) Fragmenty tekstów literackich – opowiadania, wiersze, powieści, także
stylizowane i archiwizowane / L. Kołakowski, W. Szymborska, Cz. Miłosz, Z.
Herbert, J. Przybora, J. Wasowski, S. Mrożek, O. Tokarczuk, H. Sienkiewicz i inni /.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Semestr 6
I. Ćwiczenia praktyczne / 20 godz. /
• Analiza tekstów autentycznych, dostosowanych pod względem strukturalnym i
leksykalnym do poziomu zaawansowania / B2+, C1/.
• Oddzielanie faktów od opinii, odnajdywanie błędów w tekście, nadawanie
tytułów, śródtytułów, graﬁczne obrazowanie tekstu, przewidywanie słów
występujących w tekście, dyskusja, układanie planu tekstu, dopisywanie
fragmentów np. zakończeń, ustne lub pisemne streszczanie, parafrazowanie
tekstu lub jego fragmentów.
a) Analiza tekstów właściwych dla kierunku – studia polsko – ukraińskie.
b) Teksty użytkowe – pisma urzędowe, sprawozdania, wywiady.
c) Teksty naukowe i popularnonaukowe – artykuły, opracowania, rozprawy.
e) Teksty i mowy polityczne.
f) Fragmenty tekstów literackich – opowiadania, wiersze, powieści, także
stylizowane i archiwizowane / L. Kołakowski, W. Szymborska, Cz. Miłosz, Z.
Herbert, J. Przybora, J. Wasowski, S. Mrożek, O. Tokarczuk, H. Sienkiewicz i inni /.
• Kontrastywna analiza wybranych tekstów specjalistycznych – polskich i
ukraińskich / 20 godz. /
• Wstęp do tłumaczenia wybranych tekstów specjalistycznych, właściwych dla
kierunku – studia polsko – ukraińskie / 20 godz. /

2.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1. uzyskanie
zaliczenia z przedmiotu Analiza tekstów specjalistycznych – semestr V, 2.
obecność na zajęciach / dopuszcza się 4 nieobecności
zaliczenie na ocenę nieusprawiedliwione/, 3. aktywność na zajęciach, 4. przygotowywanie
prac domowych, zadanych lektur oraz prezentacji, Warunkiem zaliczenia
przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego / uzyskanie co
najmniej 55 % punktów/

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student zobowiązany jest zaliczyć przedmiot Analiza tekstów specjalistycznych semestr 5, by móc kontynuować naukę w
semestrze 6

Sylabusy
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Seminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1300.5ca756a3de0d9.22

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
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie pracy licencjackiej oraz przygotowanie do egzaminu licencjackiego

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 miejsce i znaczenie nauk
społecznych i humanistycznych w systemie nauk.
Posiada wiedzę na temat metodologii badań
społecznych i humanistycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem metod właściwych dla nauk o polityce
i kulturze. Student ma wiedzę dotyczącą zasad
ochrony własności intelektualnej.

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02,
SPU_K1_W05

zaliczenie

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie

Student jest przygotowany do krytycznego obioru
informacji i posiada świadomość weryﬁkowania
SPU_K1_K01,
posiadanej wiedzy. Student przestrzega zasad ochrony SPU_K1_K03
własności intelektualnej.

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wykorzystywać metody i narzędzia
badawcze do analizy problematyki z obszaru swojej
pracy badawczej. Potraﬁ wykorzystać specjalistyczną
terminologię, a także jest w stanie przedstawiać
i uzasadniać różne opinie i stanowiska wpływające
na kształtowanie relacji polsko – ukraińskich Potraﬁ
gromadzić informacje i zaprezentować w formie
pisemnej oraz ustnej analizy dotyczące procesów
i zjawisk społecznych, politycznych, gospodarczych
i kulturowych w kontekście regionalnym
ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko –
ukraińskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

90

przygotowanie do zajęć

60

analiza problemu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
195

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

90

analiza źródeł historycznych

15

analiza badań i sprawozdań

15

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- Zapoznanie z regulacjami w zakresie ochrony własności intelektualnej
- Omówienie zakresu tematycznego prac licencjackich i wymogów formalnych
dotyczących powstawania pracy naukowej.
- Omówienie metodologi i terminologii właściwej dla kierunku.
- Wybór problematyki prac licencjackich
- Omówienie wybranych wzorcowych tekstów naukowych, których charakter i
metodologia będą dostosowane do specyﬁki wybranych tematów prac
licencjackich
- Analiza poszczególnych elementów kompozycyjnych prac licencjackich,
omówienie i ocena ich realizacji

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
- frekwencji na zajęciach (możliwe 2 nieobecności) - przedstawienie planu
pracy (wraz z celami, tezą badawczą i metodologią pracy) oraz bibliograﬁi
przygotowywanej pracy

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
- frekwencji na zajęciach (możliwe 2 nieobecności) - przedstawienie i
pozytywna ocena pracy licencjackiej
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Polityka ekologiczna na obszarze postsowieckim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1100.5cd42d35ea8d5.22

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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie słuchaczom współzależności ekologii, polityki i ekonomii.

C2

Zapoznanie studentów z problemami ekologicznymi w byłych republikach sowieckich oraz skalą zagrożenia
środowiskowego wywołaną działalnością człowieka.

C3

Kształtowanie u słuchaczy postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne i rozsądnego korzystania z jego
zasobów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

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

SPU_K1_W02

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

analiza problemu

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Frekwencja na zajęciach (maksimum 3 nieobecności) oraz sprawdzian
zaliczeniowy obejmujący treść zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Nacjonalizmy w Europie Środkowo - Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1100.5cd42d361caea.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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z wiedzą dotycząca kształtowania się, rozwoju i współczesnego stanu
nacjonalizmów narodów Europy Środkowo – Wschodniej i ich wpływu na sytuację polityczną i pozycję
geopolityczną Unii Europejskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie proces kształtowania się
nacjonalizmów w Europie Środkowo - Wschodniej
ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Ukrainy.

SPU_K1_W03

zaliczenie

SPU_K1_U01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ scharakteryzować nacjonalizmy i ruchy
polityczne z nimi związane na omawianym obszarze
geograﬁcznym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student gotów jest do podjęcia dalszych studiów
i badań oraz pogłębiania wiedzy z zakresu omawianej
tematyki.

SPU_K1_K02

zaliczenie

K2

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

SPU_K1_K01

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

uczestnictwo w egzaminie

3

analiza dokumentów programowych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
138

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Próba deﬁnicji pojęcia „nacjonalizm”.

W1, K1

2.

Współczesne nacjonalistyczne i skrajnie nacjonalistyczne organizacje na Ukrainie.
„Prawy Sektor”, UNA-UNSO, C14, Misantrhropic Division. Ich podbudowa
ideologiczna, działalność w sferze publicznej i aktywność w sieci.

U1, K1

Sylabusy
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3.

Organizacje nacjonalistyczne w państwach bałtyckich.

W1, U1

4.

Węgierski nacjonalizm. Koncepcja „Wielkich Węgier”. Jobbik i jego stosunek do
EU, Rosji i obszaru ULB.

W1, U1, K1, K2

5.

Współczesny nacjonalizm rumuński i jego koncepcja geopolityczna. Konﬂikt
koncepcji „Wielkiej Rumunii” i „Wielkich Węgier”.

W1, U1

6.

Tygiel bałkański. Nacjonalizm chorwacki, serbski i bośniacki i jego wpływ na
rozpad Jugosławii i proces poszerzenia UE. Nacjonalizm a stabilność polityczna
Bałkanów.

W1, U1, K2

7.

Nacjonalizm słowacki i czeski i jego wpływ na rozpad Czechosłowacji. Współczesny
U1
nacjonalizm słowacki, a konﬂikt słowacko – węgierski.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
test cząstkowy w połowie semestru, test końcowy pisemny, 75%
obecności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Postkolonializm w Europie Środkowo-Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1100.1586250669.22

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

Okres
Semestr 5

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 jest zapoznanie studentów z postkolonializmem jako strategią interpretacyjną i aspektami teoretycznymi
badań postkolonialnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W01

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_U01

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do sprawdzianu

60

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Postkolonializm jako strategia interpretacyjna.
Aspekt teoretyczny badań postkolonialnych.
Ukraiński wariant krytyki postkolonialnej.

W1, U1, K1

2.

Kolonializm i neokolonializm.
Antykolonialny i postkolonialny model w historii ukraińskiej kultury. Ukraińskie
strategie oporu przeciwko wpływom imperialnym

W1, U1, K1

3.

Ukraińska powieść postkolonialna.
Wyobrażenie i pamięć i powieści postkolonialnej ( "Muzeum porzuconych
sekretów" О. Zabużko, "Nostalgia" J. Kononeko ). Bohater S. Żadana, J.
Andruchowycza i "prozy młodzieżowej".

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

Post Czarnobyl. Dyskurs nuklearny i jego toposy.
Katastroﬁczna historia i mentalność («Записки українського самашедшого» L.
Kostenko ).

W1, U1, K1

5.

Dyskurs postkolonialny w ukraińskiej kulturze masowej. Kicz.
Projekty artystyczne A. Mucharskiego, A. Danylyka, T. Czubaja, A. Kuźmeńka i
innych

W1, U1, K1

6.

Kolumniści i post pamięć, nostalgia ( eseistyka M. Riabczuka, A. Bondara i innych ) W1, U1, K1

7.

Język: wymiar postkolonialny

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność i aktywny udział w zajęciach Oceny za pracę bieżącą Pisemne
zaliczenie na ocenę prace okresowe i ich referowanie Pozytywna ocena ze sprawdzianu
końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Program malarski cerkwi prawosławnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1100.1586250463.22

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 sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
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 kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat najważniejszych idei teologicznych i znaczeń liturgicznych,
które determinowały programy malarskie świątyń prawosławnych, zapoznanie studentów z najważniejszymi
przykładami malowideł ściennych w cerkwiach na Ukrainie i w Polsce, przy równoczesnej analizie porównawczej
z reprezentacyjnymi realizacjami z szeroko rozumianej kultury bizantyńskiej i pobizantyńskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna najważniejsze przykłady ruskich
malowideł ściennych na Ukrainie i Polsce. Zna zasady
budowania programów malarskich, tematy i motywy
ikonograﬁczne je tworzące, podstawowe różnice
zachodzące w treści, przedstawieniach i znaczeniach
w zależności od czasów i uwarunkowań, w których
powstały.

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ odczytać najważniejsze przedstawienia
sztuki cerkiewnej. Jest w stanie wytłumaczyć ich
obecność w konkretnej przestrzeni świątyni. Potraﬁ
wskazać na źródła twórczej inspiracji w tekstach
religijnych i czynnościach liturgicznych. Potraﬁ
odróżnić realizacje średniowieczne od nowożytnych,
ruskie od bizantyńskich, dobrych od słabych
artystycznie. .

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

upowszechniania zdobytej wiedzy i świadomości
o wartości dziedzictwa kulturalnego. Student potraﬁ
doceniać wartość dzieła sztuki jako jednego
z najważniejszych źródeł do poznania dziejów narodu,
jego kultury, duchowości, sposobu myślenia,
odczytywania rzeczywistości.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

analiza źródeł historycznych

2

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

40

wykonanie ćwiczeń

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
77

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Najstarsze realizacje malarskie Kijowa a średniowieczna tradycja bizantyńska (4
godz.)
2. Analiza źródeł pisanych i ikonograﬁcznych do nieistniejących średniowiecznych
malowideł Kijowa (2 godz.)
3. Malowidła ruskie fundacji Jagiellonów w Rzeczypospolitej (4 godz.)
4. Późnośredniowieczne malowidła czasów nowożytnych w Polsce i na Ukrainie (4
godz.)
W1, U1, K1
5. Polichromie cerkwi drewnianych XVII w. w Rzeczypospolitej (tradycja i
innowacja) (2 godz.)
6. Polichromie cerkwi drewnianych XVII i XVIII wieku na Ukrainie (4 godz.)
7. Nowożytne malowidła kamiennych cerkwi Kijowa: grecka tradycja i
okcydentalizacja (2 godz)
8. Wybrane przykłady programów malarskich cerkwi bałkańskich (4 godz.)
9. Wybrane przykłady programów malarskich cerkwi współczesnych w Polsce,
Ukrainie, Białorusi (4 godz.)

1.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
pomyślnie zdane kolokwium pisemne
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Ikonostas – program, treść, walory estetyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1100.1586250553.22

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 sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
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

Głównym celem kształcenia przedmiotu jest uświadomienie słuchaczom, że ikonostas stanowi najważniejszy
element wyposażenia ukraińskiej cerkwi. Jako dzieło architektoniczne, malarskie i rzeźbiarskie dawało możliwość
wypowiedzi artystycznej wielu twórcom. Z drugiej zaś strony jest dziełem epoki i jako takie odzwierciedla jej
nastroje, idee, mody, estetykę. Analiza przemian zachodzących w strukturze przegrody, przedstawieniach
malarskich, ich ikonograﬁi i treści pozwala na odkrywanie źródeł twórczej inspiracji, związków artystycznych,
na prześledzenie zmian kulturowych, religijnych i liturgicznych. Jest wiarygodnym źródłem do poznania
świadomości religijnej wiernych, ich kultury i wrażliwości estetycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Po zakończeniu cyklu wykładów student powinien
[Wiedza] - wykazać się: podstawową i uporządkowaną
wiedzą na temat cerkiewnej sztuki religijnej
na ziemiach pogranicza ukraińsko-polskiego;
znajomością najważniejszych przedstawień religijnych
i ich treści; wiedzą na temat dziejów świąt
chrześcijańskich, ich genezy, znaczenia i lokalnych
zwyczajów; znajomością terminów artystycznych
z zakresu architektury, rzeźby, malarstwa
umożliwiających właściwe rozpoznanie i opis dzieła
sztuki oraz rozpoznanie stylistyczne

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne

- posługując się właściwą terminologią umieć opisywać
dzieła sztuki, charakteryzować cechy stylistyczne dzieł
SPU_K1_U01,
sztuki, klasyﬁkować je, przypisywać właściwej epoce,
SPU_K1_U03
odczytywać tematy malarskie i motywy
ikonograﬁczne, rozpoznawać treści ideowe, ich rolę
i funkcję; (efekt dominujący)

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- dostrzegać w dziełach sztuki jedno z najważniejszych
źródeł do poznania dziejów narodu, jego kultury,
duchowości, gustów i wrażliwości estetycznej, wiedzy
religijnej, sposobu myślenia, odczytywania
rzeczywistości, kontaktów kulturalnych, związków
artystycznych; dostrzegać i rozumieć zależności
między symbolami i znakami kulturowymi
z przeszłości i teraźniejszości, doceniać znaczenie
tradycji dla budowania wspólnoty społeczności
lokalnych i tożsamości narodowej

SPU_K1_K01

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

35

rozwiązywanie zadań

4

wykonanie ćwiczeń

4

przygotowanie opisu i interpretacji okazów

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Rozwój bizantyńskiej przegrody ołtarzowej w I tysiącleciu (źródła ideowe i
formalne ruskich templonów) (2 godz.)
2. Relikty średniowiecznych templonów na Rusi (analiza źródeł archeologicznych i
pisanych) (2 godz.)
3. Kształtowanie się struktury i programu ikonostasu na ziemiach ruskich w
wiekach XV i XVI (2 godz.)
4. Przyczyny powstania wysokiego ikonostasu i jego rozpowszechnianie na
ziemiach Ukrainy u zarania nowożytności (2 godz.)
5. Analiza programu ikonograﬁcznego przedstawień włączanych w program
wysokiego ikonostasu
- ikony wieńczące (Trójca Święta, Mądrość Boża, Ukrzyżowanie) (1 godz.)
- rząd proroków i patriarchów (2 godz.)
- Deesis (1 godz.)
- rząd ikon świątecznych (kształtowanie się dodekaortonu, treść i ikonograﬁa
przedstawień świątecznych) (6 godz.)
- rząd ikon namiestnych (treści głównych ikon, symbolika wrót królewskich) (2
godz.)
6. Nowe rzędy w przegrodzie ołtarzowej: pasyjny, ikon niedziel Pięćdziesiątnicy,
tzw. cokołowy – analiza ikonograﬁczna przedstawień i analiza ich znaczenia – (6
godz.)
7. Przemiany struktury ikonostasu w epoce nowożytnej: analiza cech
renesansowych i barokowych (2 godz. )
8. Treści eschatologiczne, chrystologiczne i eucharystyczne programu ikonostasu
(2 godz.)

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Warunkiem zaliczenia kursu jest pozytywnie zdany egzamin pisemny.
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Przedmiot fakultatywny IV
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1100.1586250619.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
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

Cel podany przez osobę aktualnie prowadzącą zajęcia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student rozumie znaczenie dziedzictwa kulturalnego,
zna rolę nauk humanistycznych w systemie nauk
i rozwoju cywilizacji, zna podstawowe terminy
z zakresu nauk humanistycznych

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Potraﬁ gromadzić podstawowe informacje z zakresu
dziedzictwa materialnego, analizować je, przetwarzać,
wykorzystywać w dalszej pracy naukowej i praktyce
zawodowej.

U1

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do krytycznej oceny zjawisk
kulturowych w obszarze studiów polsko-ukraińskich.

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka zajęć podana przez prowadzącego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie prawdzianu pisemnego
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Instytucje kultury-zasady funkcjonowania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.5cd42d36ed932.22

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 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

zasady funkcjonowania europejskich, polskich
i ukraińskich instytucji kultury, ich wpływ
na kształtowanie stosunków polsko–ukraińskich

SPU_K1_W04

zaliczenie pisemne

SPU_K1_U04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole nad projektami na temat funkcjonowania
instytuacji kultury na Ukrainie i w Polsce, oraz
perspektyw współpracy w tym zakresie pomiędzy obu
krajami

352 / 386

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

SPU_K1_K01

raport

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie raportu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Kultura i instytucje kultury. Typy instytucji kultury

W1

2.

2. Ogólne zasady działalności IK (podstawy prawne, najważniejsze ustawy (o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kultury, o fundacjach i
stowarzyszeniach, o wolontariacie)

W1

3.

3. Organizacja i zarządzanie IK (struktura organizacyjna instytucji kultury - modele
działalności

W1

4.

4. Organizacje pozarządowe - animacja społeczno-kulturalna

W1, U1

5.

5. Fundusze na kulturę. Pozyskiwanie środków dla IK; sponsoring kultury.
Fundusze pozabudżetowe na funkcjonowanie instytucji kultury, programy unijne,
sponsoring i mecenat.

W1, K1

6.

6. Upowszechnianie kultury - współczesne modele działalności. IK w świetle
nowych mediów

W1, U1

7.

7. Projekty kulturalne - od pomysłu do realizacji. Planowanie i organizacja imprezy
kulturalnej w wybranej placówce.

U1, K1

8.

8. Działalność w kulturze a ochrona praw autorskich i pokrewnych, otwarte
zasoby, wolne licencje.

W1

Sylabusy
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9. Wizyty studyjne (lista wstępna)
Międzynarodowe Centrum Kultury
http://mck.krakow.pl/
Małopolski Ogród Sztuki
https://teatrwkrakowie.pl/o-mos-ie
Muzeum Narodowe w Krakowie i / lub jego oddziały
http://mnk.pl
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
http://manggha.pl/
Dom Kultury „Podgórze”
http://www.ckpodgorza.pl
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie Mocak
www.mocak.pl
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
http://www.rajska.info/

9.

U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, raport,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
ocena za 1) aktywne uczestnictwo w zajęciach, 2)
prezentacja wybranej instytucji kultury; 3) raporty z
wizyt studyjnych 4) zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Polsko-ukraińskie wzajemne dziedzictwo materialne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.5cd42d371b45f.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 sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie najważniejszych zabytków należących do wspólnego, polsko-ukraińskiego dziedzictwa kulturowego, tj.
obiektów architektonicznych, rzeźbiarskich i malarskich tworzonych przez polskich artystów, bądź na zamówienie
polskich magnatów, a znajdujących się dziś na terenach Ukrainy, oraz - przez ruskich i ukraińskich twórców
zachowane na ziemiach dzisiejszej Rzeczypospolitej. Ugruntowanie przekonania o konieczności opieki nad tym
dziedzictwem i jego popularyzacji, szerzenia szacunku dla tradycji i różnorodności, uczenia wrażliwości
na wartości historyczne i estetyczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

355 / 386

W1

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

SPU_K1_W01

zaliczenie pisemne

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest świadomy znaczenia wiedzy
i umiejętności oraz potraﬁ je wykorzystać w życiu
zawodowym i społecznym

SPU_K1_K01

zaliczenie pisemne

K2

student jest przygotowany do krytycznego obioru
informacji i posiada świadomość weryﬁkowania
posiadanej wiedzy

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Przesunięcie granic po drugiej wojnie światowej i związane z nim przesiedlenia
ludności spowodowały, że w obrębie granic Polski znalazły się obiekty należące do
ukraińskiego dziedzictwa kulturowego, a na terenie Ukraińskiej Republiki
Radzieckiej – polskiego. Bez względu na zaistniałe nowe uwarunkowania
polityczne i społeczne, władze i narody zamieszkujące oba państwa powinny
zabytki te uznawać za wspólne dziedzictwo, otaczać je należytą opieką,
rozpowszechniać o nich wiedzę, ucząc zarazem szacunku dla tradycji, tolerancji
dla różnorodności, dbałości o pamiątki przeszłości, wrażliwości na wartości
historyczne i estetyczne.
Cykl wykładów dotyczyć będzie najważniejszych zabytków polskich na Ukrainie i
ukraińskich w Polsce. Opisane zostaną ich dzieje, przeanalizowane wartości
artystyczne, opisane znaczenie dla kultury obu narodów. Wyróżnione zostaną
obiekty architektoniczne, rzeźbiarskie i malarskie tworzone przez polskich
artystów, bądź na zamówienie polskich magnatów, a wiec:
- najważniejsze twierdze (np. Kamieniec Podolski, Chocim, Trembowla, Brody,
Jazłowiec, Brzeżany), 2 godz.
- dwory szlacheckie (np. Młynów, Woronowice, Tulczyn, Malejowice,
W1, U1, K1, K2
Wierzchownia), 2 godz.
- kościoły wraz z ich wyposażeniem (np. Lwów, Hodowica, Horodenka, Nawaria,
Buczacz), 4 godz.
- pomniki nagrobne (np. Sieniawskich, Żółkiewskich, w kaplicach łacińskiej katedry
lwowskiej, na Cmentarzu Łyczakowskim), 4 godz.
- obrazy polskich twórców w zbiorach ukraińskich (np. we Lwowskiej Galerii
Obrazów, Lwowskim Muzeum Narodowym) 2 godz.

1.

Scharakteryzowane zostaną także najważniejsze zabytki ruskich i ukraińskich
twórców zachowane na ziemiach dzisiejszej Rzeczypospolitej:
- malowidła fundacji Jagiellonów w kościołach katolickich (Kraków, Wiślica,
Sandomierz, Lublin) 4godz.,
- najświetniejsze księgi rękopiśmienne i drukowane, 2 godz
- cerkwie drewniane i ich wyposażenie (np. Radruż, Gorajec, Chotyniec,
Powroźnik, Kwiatoń) 4 godz.,
- ikony 2 godz.
- cerkiewne malowidła ścienne (np. w Posadzie Rybotyckiej), 2 godz.
- ikonostasy (np. w Lublinie, Przemyślu, Jarosławiu) 2.godz..

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach, i pozytywny
zaliczenie pisemne wynik zaliczenia pisemnego punktacja: 10, 5 – 12 pkt – dst; 12,5-14 – dst+
14, 5-16 – db 16,5-18,5 – db+ 18, 5-20 - bdb

Wymagania wstępne i dodatkowe
wymagana obecność na zajęciach

Sylabusy
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Ideał piękna w sztuce nowożytnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.5cd42d374b1e2.22

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 sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
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

najważniejsze wiadomości na temat architektury,
rzeźby i malarstwa; podstawowe terminy artystyczne
dotyczące sztuki zachodnioeuropejskiej, cechy
charakterystyczne poszczególnych stylów
w architekturze i malarstwie, treści zawarte w dziełach
plastycznych, ich funkcję i przeznaczenie

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

scharakteryzować cechy stylistyczne epok
historycznych; wskazywać na różnice i podobieństwa
między nimi; opisywać dzieła sztuki przy użyciu
właściwych terminów artystycznych, klasyﬁkować
zabytki, przypisywać dzieła konkretnej epoce,
środowisku i twórcy; dostrzegać i wyjaśniać związki
między ideami poszczególnych epok historycznych
a ich materialnymi odzwierciedleniami
i manifestacjami; rozumieć zależność między
wartościami formalnymi a treściowymi dzieł sztuki;
potraﬁć wyjaśnić intencjonalność estetycznych
walorów dzieł

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dostrzegania w dziełach sztuki ważnego źródła
do poznania dziejów narodu, jego kultury, duchowości,
sposobu myślenia, odczytywania rzeczywistości;
dostrzegania związki między symbolami i znakami
kulturowymi z przeszłości i teraźniejszości; doceniania
wartość wielokulturowych społeczeństw, ich
różnorodność i oryginalność

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
76

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Celem konwersatorium będzie wskazanie, analiza i opis tych cech stylistycznych i
estetycznych w sztuce ukraińskiej, które różnią się od tradycyjnych, tj.
średniowiecznych, i pojawiły się pod wpływem sztuki zachodnioeuropejskiej:
renesansowej, manierystycznej i wczesnobarokowej. Wskazywane będą
rozwiązania kompozycyjne i motywy zaczerpnięte ze sztuki antycznej, nowe
ornamenty zapożyczone ze sztuki włoskiej, niemieckiej i niderlandzkiej, opisywane
sposoby ukazywania trzeciego wymiaru na płaszczyźnie, eksperymenty ze
światłem i kolorem. Zjawiska artystyczne ze sztuki ukraińskiej będą omawiane i
analizowane w kontekście analogicznych przemian w sztuce zachodnio- i
południowoeuropejskiej.
Zagadnienia szczegółowe będą dotyczyć następujących problemów:
1. Średniowieczny kanon malarstwa ikonowego i jego zmiany w wieku XVI
2. Nowożytne malarstwo ikonowe – odrzucenie kanonu
W1, U1, K1
3. Nowe motywy zdobnicze książki rękopiśmiennej, i sztuka książki drukowanej
4. Zestaw ornamentów antycznych, renesansowych, manierystycznych i
wczesnobarokowych i ich wykorzystanie w różnych dziedzinach sztuki
5. Przemiany konstrukcji i kompozycji ikonostasu w epoce nowożytnej
6. Najważniejsze dzieła renesansowego snycerstwa (np. ołtarze z Felsztyna,
Łanowic, Lwowa, Dunajewa, stalle u lwowskich Bernardynów)
7. Cechy architektury renesansowej na przykładzie działalności Pawła Rzymianina
we Lwowie i okolicach
8. Renesansowa i barokowa sztuka sepulkralna (Sebastian Czeszek, Herman van
Hutte Czapka, Henryk Horst, Johann Pﬁster)
9. Architektura wczesnego baroku – recepcja rzymskich wzorów
10. Barokowy synkretyzm sztuk
11. Lwowska rzeźba późnobarokowa
12. Barokowe malarstwo portretowe i portret w malarstwie religijnym

1.

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Ukraińska sztuka awangardowa na tle europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.5cd42d377ab7d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

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

Konwersatorium ma zapoznać słuchaczy z najważniejszymi zjawiskami artystycznymi zachodzącymi w sztuce
ukraińskiej w końcu wieku XIX i na początku XX. Są one na początku (impresjonizm, postimpresjonizm, kubizm,
futuryzm) poprzedzone analogicznymi zjawiskami z sztuce europejskiej, a następnie na równi z zachodnimi
współtworzą nowoczesną sztukę (kubofuturyzm, suprematyzm, konstruktywizm, neoprymitywizm),
niejednokrotnie wprowadzając rozwiązania pionierskie i oryginalne. Jest to okres najbardziej twórczy
i samodzielny w dziejach sztuki ukraińskiej, a jej przedstawiciele na stałe weszli do panteonu najważniejszych
artystów Europy i świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

najważniejsze informacje na temat ukraińskiej
architektury, rzeźby i malarstwa przełomu wieków XIX
i XX, podstawowe pojęcia z zakresu sztuki
nowoczesnej, kierunki artystyczne, nazwiska
najwybitniejszych artystów i cechy charakterystyczne
ich twórczości

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

poprawne opisywać dzieła sztuki przy użyciu
właściwych terminów artystycznych; charakteryzować
główne kierunki artystyczne, wskazywać
na podobieństwa i różnicę między nimi; przypisywać
najważniejsze dzieła ich twórcom, środowiskom
artystycznym, epoce; wskazywać i opisywać rysy
charakterystyczne dla twórczości konkretnego artysty
i przypisać go środowisku artystycznemu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykazywania związków zachodzących między sytuacją
społeczno-polityczną a powstawaniem nowych,
awangardowych kierunków w sztuce na przełomie XIX
SPU_K1_K02
i XX wieku; rozumienia wagi dzieł sztuki jako środka
manifestacji własnych poglądów politycznych, a tym
samym jako źródła poznania idei epoki

zaliczenie pisemne

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
81

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Przełom impresjonistyczny. Europa, Ukraina (M. Buraczek, I. Trusz, O.
Nowakiwskij, charkowska szkoła pejzażu: P. Lewczenko, M. Tkaczenko, M. Berkos)
2. Bunt przeciwko impresjonizmowi. Postimpresjonizm i ekspresjonizm (O.
Nowakiwskji, A. Manewycz, W. Kryczewskij, P. Chołodnyj)
3. Kubizm, futuryzm, kubofoturyzm (O. Bohomazow, O. Ekster, D. Burluk, W.
Burliuk, W. Ermiłow, M. Epstein, A. Petrytsky)
4. Rzeźba kubistyczna (I. Kavaleridze, O. Archipenko)
5. Michaiło Bojczuk i bojczukizm
6. Abstrakcjonizm
7. Konstruktywizm, suprematyzm (W. Ermiłow, K. Malewicz, W. Meller, przykłady
konstruktywizmu w architekturze Charkowa) .
8. Neoprymitywizm (W. Palmow, M. Syniakowa, D. Burliuk, L. Lewytsky,
bojczukiści)

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia w muzeum - opcjonalnie, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny połączony z pokazem (ułatwienie-studenci otrzymują
wcześniej zestaw reprodukcji dzieł sztuki i ornamentów obowiązujących
zaliczenie pisemne
do egzaminu). Punktacja: 10, 5 – 12 pkt – dst; 12,5-14 – dst+ 14, 5-16 –
db 16,5-18,5 – db+ 18, 5-20 - bdb

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Przedmiot fakultatywny V
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.1586250769.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

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

Cel podany przez osobę aktualnie prowadzącą zajęcia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student rozumie znaczenie dziedzictwa
kulturalnego,zna rolę nauk humanistycznych
w systemie nauki rozwoju cywilizacji, zna podstawowe
terminy z zakresu nauk humanistycznych

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Potraﬁ gromadzić podstawowe informacje z zakresu
dziedzictwa materialnego, analizować je, przetwarzać,
wykorzystywać w dalszej pracy naukowej i praktyce
zawodowej.

U1

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02

zaliczenie pisemne

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do krytycznej oceny zjawisk
kulturowych w obszarze studiów polsko-ukraińskich.

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe wskazane przez prowadzącego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywne zaliczenie sprawdzianu pisemnego
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Turystyka kulturowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.5cd42d379e28c.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

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi formami turystyki oraz zwrócenie uwagi na najważniejsze
turystyczne destynacje na Ukrainie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W01

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ planować i organizować pracę
indywidualną oraz w zespole nad projektami z zakresu
studiów polsko – ukraińskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Ogólna charakterystyka geograﬁi, historii, kultury Ukrainy pod kątem rodzajów
turystyki
2. Turystyka historyczna na przykładzie miejsc Ukrainy Zachodniej – Chocim,
Kamieniec Podolski
3. Zamek Palanka w Mukaczewie. Atrakcje Zakarpacia
4. Miejsce Krymu na turystycznej mapie Ukrainy
5. Atrakcje architektoniczne, kulturowe i historyczne Kijowa
6. Turystyka miejska i historyczna Lwowa
7. Karpaty ukraińskie jako przykład turystyki górskiej
8. Miejsca na Ukrainie, związane z turystyką kulturowo – przyrodniczą – Jeziora
Szackie, Parki Narodowe
9. Odessa jako przykład turystyki miejskiej
10. Charakterystyka Charkowa i innych miejsc Ukrainy Wschodniej pod kątem
turystyki miejskiej
11. Turystyka religijna. Ławra w Poczajowie, świątynie Kijowa i Lwowa
12. Najważniejsze miejsca na Ukrainie, związane z polską turystyką
sentymentalną
13. Czarnobyl jako przykład turystyki katastroﬁcznej

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział w zajęciach (dopuszczalne
trzy nieobecności), przygotowanie prezentacji na temat wybranej
zaliczenie na ocenę
ukraińskiej atrakcji turystycznej i zaliczenie kolokwium pisemnego na
ocenę pozytywną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa (maksymalnie trzy nieobecności)

Sylabusy
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Wielokulturowe dziedzictwo I Rzeczypospolitej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.5cd42d37c3278.22

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student poznaje bogactwo kulturowe wielonarodowej I Rzeczypospolitej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SPU_K1_W03

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować i analizować wyżej wymienione procesy
w kulturze I Rzeczypospolitej.

SPU_K1_U02

zaliczenie pisemne

U2

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

SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Koncepcja pogranicza kulturowego w ujęciu Stanisława Orzechowskiego (genthe
Rutenus, natione Polonus). Sylwetka twórcy pogranicza (m.in. wizja narodu,
stosunek do prawosławia).
Ważne wydarzenia XVI stulecia (protestantyzm, Sobór w Trydencie, unia lubelska,
unia w Brześciu) a zmiany w sytuacji językowej w Rzeczypospolitej (m.in. zakres
użycia języków narodowych, języki liturgiczne, literackie, kancelaryjno-urzędowe).
O wspólnocie kulturowej wielonarodowej Rzeczypospolitej: polsko- i
łacińskojęzyczna twórczość przedstawicieli ukraińskiego renesansu i baroku
(przegląd: literatura polemiczna, panegiryczna, kaznodziejska, poezja i inne).
Pisarze „polscy i łacińscy Rusini” i ich wkład w kulturę Rzeczypospolitej w
badaniach Iwana Wahylewicza. Polsko-ukraińskie związki kulturalne na przestrzeni
wieków w optyce badaczy polskich i ukraińskich (I. Franko, A. Bruckner, M.
Wozniak, R. Łużny, R. Radyszewskyj). Szkolne polsko- i łacińskojęzyczne programy
nauczania. Ukrainizmy w twórczości polskich pisarzy (Mikołaj Sęp-Szarzyński,
Sebastian Klonowic) i ukraińskojęzyczne utwory Dominika Rudnickiego.
„Ukraińska szkoła” w polskim piśmiennictwie czasów renesansu i baroku: lokalny
patriotyzm (Rosiejski naród, Leopolis sacra) i ukraińskie tematy (m.in. lokalne
obrzędy i zwyczaje, historyczne wydarzenia i postaci) m.in. w twórczości Szymona
Szymonowica, Szymona i Bartłomieja Zimorowiców, Bartłomieja Paprockiego,
Wacława Potockiego, Jana Dąbrowskiego.

W1, U1, U2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
-zaliczenie testów -zaliczenie kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Lwów jako miejsce kulturalnego, religijnego i politycznego pluralizmu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.5cd42d37e980c.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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Procesy kształtowania się tożsamości współczesnych
lwowian oraz jej historyczne podstawy

SPU_K1_W01,
SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04,
SPU_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Krytycznie konfrontować i oceniać różne dyskursy
tożsamościowe

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03,
SPU_K1_U04,
SPU_K1_U05

zaliczenie na ocenę, esej

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02,
SPU_K1_K03,
SPU_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Prowadzenia dialogu międzykulturowego

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przestrzeń kulturowa i duchowa.
Lwów i Kraków - stereotypy współczesnych Polaków i Ukraińców.
Średniowieczne początki Lwowa.
Doba nowożytna.
Mit Austrii.
Lwów międzywojenny.
Lwów nacjonalistyczny.
Lwów (post)sowiecki i rosyjski

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, test zaliczeniowy
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Mit Galicji w perspektywie postkolonialnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.603625fda3ﬀ0.22

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

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest spojrzenie na mit Galicji poprzez optykę studiów postkolonialnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

1.

Treści programowe
Proponowane zajęcia stanowią próbę spojrzenia na mit Galicji poprzez optykę
studiów postkolonialnych. Na wybranych, reprezentatywnych tekstach kultury
polskiej, osadzonych w komparatystycznym horyzoncie środkowowschodnioeuropejskim, zostaną omówione narodziny, historia i współczesność
mitu galicyjskiego. Szczególny nacisk zostanie położony na rozumienie mitu
Galicji jako środkowo-wschodnioeuropejskiego miejsca pamięci: indywidualnej i
zbiorowej (narodowej, społecznej, kulturowej).

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

377 / 386

Grupa Wyszehradzka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.5cd42d381a134.22

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 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 zajęć jest zapoznanie studenta z wiedzą dotycząca kształtowania się, rozwoju i roli politycznej, społecznej
i geopolitycznej państw Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza w Unii Europejskiej oraz na granicy Euroazji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie problematykę polityczną
związaną z powołaniem i funkcjonowaniem Grupy
Wyszehradzkiej.

SPU_K1_W03

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ scharakteryzować zadania geopolityczne
i polityczne Grupy Wyszehradzkiej ze szczególnym
umiejscowieniem w nich Ukrainy.

SPU_K1_U02

zaliczenie

SPU_K1_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

10

przeprowadzenie badań literaturowych

20

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do ćwiczeń

10

analiza dokumentów programowych

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Przygotowanie do sprawdzianów

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
133

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Grupa Wyszehradzka i Trójmorze – historia powstawania. Zasadność istnienia.

W1, K1

2.

Państwa Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza w dyskursie środkowoeuropejskim od
lat 80 ch XX wieku.

W1, U1, K1

3.

Struktura organizacyjna Grupy Wyszehradzkiej.

W1, K1

4.

Potencjał ekonomiczny państw Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza.

W1, U1

Sylabusy
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5.

Potencjał militarny. Współpraca wojskowa.

W1, U1, K1

6.

Geopolityka Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza pomiędzy USA i Chinami.

W1, U1

7.

Grupa Wyszehradzka i Trójmorze wobec kryzysu uchodźczego w Europie.

W1, U1, K1

8.

Relacje grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza z Unią Europejską.

W1, U1, K1

9.

Bezpieczeństwo energetyczne.

W1, U1

10.

1Grupa Wyszehradzka i Trójmorze wobec europejskich aspiracji Ukrainy.

W1, U1, K1

11.

Grupa Wyszehradzka, Trójmorze i Federacja Rosyjska.

W1, U1, K1

12.

Współpraca transgraniczna.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
test cząstkowy w połowie semestru, test końcowy pisemny, 75%
obecności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Polska i Ukraina w systemie bezpieczeństwa europejskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.5cd42d3844819.22

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 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

Zapoznanie studenta ze zjawiskami i procesami warunkującymi ewolucję europejskiego systemu bezpieczeństwa
w XXI wieku.

C2

Charakterystyka zagrożeń dla bezpieczeństwa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem czynników
wpływających na bezpieczeństwo narodowe Polski i Ukrainy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

381 / 386

W1

wpływ regionalnych i globalnych czynników
na kształtowanie zjawisk i procesów w sferze
bezpieczeństwa europejskiego.

SPU_K1_W03,
SPU_K1_W04,
SPU_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

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

SPU_K1_W04,
SPU_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U1

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

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

identyﬁkować i analizować zjawiska oraz procesy
w sferze bezpieczeństwa europejskiego w kontekście
właściwym dla kierunku studia polsko – ukraińskie.

SPU_K1_U02,
SPU_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

SPU_K1_K01,
SPU_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Pojęcie bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych. System
bezpieczeństwa międzynarodowego. Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa
europejskiego. Architektura bezpieczeństwa europejskiego (założenia ogólne).
NATO w systemie bezpieczeństwa europejskiego. OBWE. Unia Europejska (ETBO,
WPZIB). Zagrożenia natury hybrydowej dla bezpieczeństwa europejskiego. Polska
i Ukraina w systemie bezpieczeństwa europejskiego (bezpieczeństwo
gospodarcze, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo cybernetyczne,
bezpieczeństwo informacyjne). Wojsna rosyjsko - ukraińska a kwestia
bezpieczeństwa europejskiego.

1.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena końcowa jest średnią oceny uzyskanej z
kolokwium i oceny z testu końcowego.
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Przedmiot fakultatywny III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.1200.1558938932.22

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

Okres
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

Cel określony przez osobę aktualnie prowadzącą zajęcia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

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

SPU_K1_W02,
SPU_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

U1

SPU_K1_U01,
SPU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student wykorzystuję w pracy naukowej wiedzę
ekspertów.

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do sprawdzianu

25

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

analiza problemu

10

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe związane z dyscypliną nauki o polityce i administracji podane
przez prowadzącego.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach, pozytywna ocena ze sprawdzianu
końcowego
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Załącznik nr 202 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kierunek:

studia polsko-ukraińskie

Poziom kształcenia:

drugiego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

6

Program

8

Efekty uczenia się

10

Plany studiów

12

Sylabusy

18

2 / 199

Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

studia polsko-ukraińskie

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Kierownik kierunku
dr Rafał Kęsek

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o polityce i administracji

53%

Nauki o kulturze i religii

21%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 10%
Językoznawstwo

8%

Ekonomia i ﬁnanse

6%

Nauki o sztuce

3%

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

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

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

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

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Program studiów zakłada uzyskanie efektów uczenia się, które bezpośrednio korelują z procesami oraz z potrzebami
społecznymi i gospodarczymi kształtującymi współczesne oblicze relacji polsko - ukraińskich. Absolwenci kierunku mogą z
powodzeniem wykorzystać nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pracy w:
a) polskich i ukraińskich instytucjach publicznych, zarówno rządowych jak i pozarządowych ( w tym w agendach
bezpośrednio odpowiadających za rozwój współpracy polsko - ukraińskiej i integrację europejską Ukrainy )

Charakterystyka kierunku
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b) polskich ﬁrmach obecnych na rynku ukraińskim oraz w ﬁrmach ukraińskich, które planują wejść na rynek Polski ( wspólny
rynek Unii Europejskiej )
c) polskich lub ukraińskich mediach, które specjalizują się w tematyce międzynarodowej, analizują i opisują dynamikę
szeroko pojmowanej kooperacji polsko - ukraińskiej i proces zbliżenia społeczno - politycznego i gospodarczego między
Ukrainą i Unią Europejską

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

Związek badań naukowych z dydaktyką
Wykaz tematów badawczych realizowanych w Katedrze Ukrainoznawstwa UJ i powiązanych z nimi modułów ujętych w
programie II stopnia na kierunku studia polsko – ukraińskie:
a) Polsko-ukraińskie stosunki polityczne w kontekście europejskim i globalnym: Bezpieczeństwo Europy Środkowej i
Wschodniej; Myśl polityczna emigracji ukraińskiej; Polityka i pamięć; Polityka historyczna, Stereotypy i symbole
b) Polityka zagraniczna Ukrainy i Polski ze szczególnym uwzględnieniem relacji wzajemnych między Ukrainą, Polską i Unią
Europejską oraz Ukrainą, Polską i NATO: Ukraina w procesie integracji europejskiej; Wymiar wschodni Polityki Sąsiedztwa UE;
Polityka wschodnia Polski; System bezpieczeństwa narodowego Ukrainy; Bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej
c) Ukraińska kultura i duchowość ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju oświaty, drukarstwa oraz miejsca piśmiennictwa
ukraińskiego: Ochrona dziedzictwa kulturowego w Europie; Kresy-mit i rzeczywistość; Turystyka religijna w Europie; Język,
kultura a tożsamość narodowa Ukraińców; Miasto jako fenomen społeczno-kulturowy
d) Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Łemków, Bojków, mieszkańców Nadsannia, Chełmszczyzny, Podlasia:
Fenomen Huculszczyzny; Rodzina w kontekście przemian społecznych i kulturowych
e) Przemiany społeczno - gospodarcze w Ukrainie po 1991 roku: Współpraca gospodarcza Polski i Ukrainy; Ekosystem
startupowy w Polsce i w Ukrainie
Studenci Katedry Ukrainoznawstwa mają możliwość uczestniczenia w corocznych konferencjach naukowych organizowanych
przez Koło Naukowe Studentów Ukrainoznawstwa Wernyhora oraz Katedrę, a także w organizowanych cyklicznie studenckich
Dniach nauki i kultury ukraińskiej.
Studenci Katedry Ukrainoznawstwa UJ mają również możliwość uczestniczenia w badaniach w ramach projektów naukowych
realizowanych przez Koło Naukowe Studentów Wernyhora. W programie kierunku studia polsko - ukraińskie przewidziane
zostały zarówno moduły teoretyczne, mające charakter wprowadzający do badań, jak i moduły, w ramach których swoje
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przygotowanie do badań student będzie mógł potwierdzić w sposób praktyczny (Komunikacja międzykulturowa w biznesie;
Współpraca gospodarcza Polski i Ukrainy; Ekosystem startupowy w Polsce i w Ukrainie)

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
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:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

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

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

96

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

10

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

56

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

nd

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

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1020

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Program studiów drugiego stopnia nie przewiduje praktyk zawodowych.

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Student zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich kursów obligatoryjnych, wszystkich kursów obowiązkowych dla wybranej
ścieżki oraz odpowiedniej liczby przedmiotów fakultatywnych. Student zobowiązany jest do złożenia zaakceptowanej przez
promotora pracy dyplomowej oraz do zdania egzaminu dyplomowego.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

SPU_K2_W01

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

P7U_W, P7S_WG

SPU_K2_W02

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

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

SPU_K2_W03

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

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

SPU_K2_W04

Absolwent zna i rozumie etyczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów
działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony prawa P7U_W, P7S_WK
własności przemysłowej i prawa autorskiego

SPU_K2_W05

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

P7U_W, P7S_WK

Kod

Treść

PRK

SPU_K2_U01

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

P7U_U, P7S_UW

SPU_K2_U02

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska polityczne,
społeczne, kulturalne i ekonomiczne oraz wzajemne relacje między nimi w kontekście
P7U_U, P7S_UW
studiów polsko-ukraińskich oraz w kontekście stosunków dwustronnych Polski i
Ukrainy

SPU_K2_U03

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

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UK

SPU_K2_U04

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

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UK

SPU_K2_U05

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

P7U_U, P7S_UO

SPU_K2_U06

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

P7U_U, P7S_UU

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

SPU_K2_K01

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

P7U_K, P7S_KK

SPU_K2_K02

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

P7U_K, P7S_KO

SPU_K2_K03

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

P7U_K, P7S_KR

SPU_K2_K04

Absolwent jest gotów do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz
działania na rzecz przestrzegania tych zasad

P7U_K, P7S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Student w trakcie studiów jest zobowiązany do zaliczenia łącznie 8 przedmiotów fakultatywnych w określonych dla danego
semestru dyscyplinach.
Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku
akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla
przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Na I roku:
2 konwersatoria z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot)
2 konwersatoria z dyscypliny nauki o kulturze i religii (4 ECTS za przedmiot)
1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (3 ECTS)

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język kierunkowy 1

60

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy

30

1,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metodologia pracy naukowej

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wymiar wschodni Polityki Sąsiedztwa UE

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

System bezpieczeństwa narodowego Ukrainy

30

5,0

zaliczenie

Przedmiot

O

Ścieżka: Polska
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o komunikacji
społecznej i mediach

O
F

Socjokulturowy wymiar komunikacji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Podstawy retoryki i wystąpień publicznych

30

4,0

zaliczenie

F

Ukraińcy w polskim dyskursie internetowym

30

4,0

zaliczenie

F

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o kulturze i religii

F

Tożsamość kulturowa na pograniczu

30

4,0

zaliczenie

F

Fenomen Huculszczyzny

30

4,0

zaliczenie

F

Miasto jako fenomen społeczno kulturowy

30

4,0

zaliczenie

F

(Po)ponowoczesne zwroty kulturowe a najnowsza kultura
ukraińska

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Spektakle ukraińskie – konteksty

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot fakultatywny 1

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Ścieżka: Ukraińska
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metodologia pracy naukowej (Методологія наукових досліджень)

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ukraina w procesie integracji europejskiej (Україна в процесі
європейської інтеграції)

30

5,0

zaliczenie

O

Bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej (Безпека
Центральної та Східної Європи)

30

5,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o komunikacji
społecznej i mediach

F

Socjokulturowy wymiar komunikacji (Cоціокультурні аспекти в
комунікації)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Podstawy retoryki i wystąpień publicznych (Основи риторики та
публічних виступів)

30

4,0

zaliczenie

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o kulturze i religii

F
F

Tożsamość kulturowa na pograniczu (Культурна ідентичність
пограниччя)

30

4,0

zaliczenie

Fenomen Huculszczyzny (Феномен Гуцульщини)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miasto jako fenomen społeczno kulturowy (Місто як
соціокультурний феномен)

30

4,0

zaliczenie

Przedmiot fakultatywny 1

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Spektakle ukraińskie - konteksty (Українські спектаклі контексти)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

F

F

Student w trakcie studiów jest zobowiązany do zaliczenia łącznie 8 przedmiotów fakultatywnych w
określonych dla danego semestru dyscyplinach.
Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w
danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin
naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Na I roku:
2 konwersatoria z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot)
2 konwersatoria z dyscypliny nauki o kulturze i religii (4 ECTS za przedmiot)
1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (3 ECTS)

Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język kierunkowy 1

60

2,0

zaliczenie

O

Język obcy

30

1,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

8,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ochrona dziedzictwa kulturowego w Europie

30

5,0

zaliczenie

Polityka i pamięć

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Kresy – mit i rzeczywistość

30

2,0

egzamin

Przedmiot
Proseminarium

O

Ścieżka: Polska
Przedmiot

O

O

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o komunikacji
społecznej i mediach

F

Konwencje stylistyczne wypowiedzi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opowiedz swoją historię-podstawy storytellingu

30

4,0

zaliczenie

F

Wywieranie wpływu w komunikacji masowej – perswazja,
manipulacja, propaganda

30

4,0

zaliczenie

F

Komunikacja interpersonalna: jak skutecznie się porozumiewać

30

4,0

zaliczenie

F

Interpretacja materiałów wizualnych

30

4,0

zaliczenie

F

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o kulturze i religii

F

Turystyka religijna w Europie (Релігійний туризм у Європі)

30

3,0

zaliczenie

F

Ukraińska idea narodowo-kulturowa (ujęcie post-/dekolonialne)

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot fakultatywny 2

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ochrona dziedzictwa kulturowego w Europie (Охорона культурної
спадщини в Європі)

30

5,0

zaliczenie

O

Polityka historyczna (Історична політика)

30

5,0

zaliczenie

O

Stereotypy i symbole (Стереотипи та символи)

30

2,0

egzamin

O

Ścieżka: Ukraińska
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o komunikacji
społecznej i mediach

F

Konwencje stylistyczne wypowiedzi (Стилістичні конвенції у
спілкуванні)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie

F

Komunikacja interpersonalna: jak skutecznie się porozumiewać
(Інтерперсональна комунікація: як успішно порозумітися)

30

4,0

zaliczenie

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Interpretacja materiałów wizualnych (Інтерпретація візуального
матеріалу)

30

4,0

zaliczenie

F

Jak odróżnić prawdę od fejku: podstawy edukacji i kultury
medialnej (Як відрізнити правду від фейка: основи
медіаграмотності та медіакультури)

30

4,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie nauki o kulturze i religii

F

Turystyka religijna w Europie (Релігійний туризм у Європі)

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot fakultatywny 2

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Świat wartości - wczoraj i dziś (Система цінностей - від давнини
до сучасності)

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ukraińska idea narodowo-kulturowa (ujęcie post-/dekolonialne)
(Українська національно-культурна ідея (пост- /
деколоніальний горизонт)

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Student w trakcie studiów jest zobowiązany do zaliczenia łącznie 8 przedmiotów fakultatywnych w
określonych dla danego semestru dyscyplinach.
Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w
danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin
naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Na II roku:
2 konwersatoria z dyscypliny nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot)
1 wykład z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS)

Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Komunikacja międzykulturowa

30

4,0

zaliczenie

Współpraca gospodarcza Polski i Ukrainy

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ekosystem startupowy w Polsce i w Ukrainie

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język kierunkowy 2

60

2,0

zaliczenie

O

Język obcy

30

1,0

zaliczenie

O

Seminarium

30

8,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o polityce i
administracji

O

F

Sytuacja religijna we współczesnej Ukrainie

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka ekologiczna na obszarze postradzieckim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Przedmiot
Procesy migracyjne i przemiany tożsamościowe

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

5,0

zaliczenie

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o sztuce

F
F

Sztuka Kijowa

30

3,0

zaliczenie

F

Sztuka ikony - dawniej i dziś

30

3,0

zaliczenie

F

Student w trakcie studiów jest zobowiązany do zaliczenia łącznie 8 przedmiotów fakultatywnych w
określonych dla danego semestru dyscyplinach.
Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w
danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin
naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Na II roku:
2 konwersatoria z dyscypliny nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot)
1 wykład z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS)

Semestr 4
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polityka wschodnia Polski

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Partycypacja społeczna w polityce lokalnej

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Analiza tekstów specjalistycznych

60

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy

30

1,0

egzamin

O

Seminarium

30

8,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Przedmioty fakultatywne w dyscyplinie: Nauki o polityce i
administracji

F

Myśl polityczna emigracji ukraińskiej

30

5,0

zaliczenie

F

Decentralizacja i samorząd terytorialny w Polsce i w Ukrainie

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Języki, narody, polityka

30

5,0

zaliczenie

Przedmiot fakultatywny 3

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Język kierunkowy 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.230.1559116249.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
drugiego 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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

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

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U1

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

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U03,
SPU_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2

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

SPU_K2_U03,
SPU_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

SPU_K2_K02,
SPU_K2_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta
lektorat

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
60
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, U2, K1
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2 semestr
Tematy zajęć obejmować będą szerokie spektrum leksyki języka kierunkowego na
poziomie A2.2/B1.1 oraz zagadnienia gramatyczne (odmiana rzeczowników,
przymiotników, czasowników oraz zaimków) i ortograﬁczne.
Zakres materiału obejmuje słownictwo z obszarów tematycznych o różnym
stopniu uszczegółowienia, w zależności od potrzeb uczących się, ich
zainteresowań lub zaistniałej sytuacji – bieżących wydarzeń w kraju i na świecie.
1 – 2. Człowiek – cechy charakteru, uczucia, emocje, przyjaźń.
3 – 4. Rodzina – historia rodziny, krewni, relacje rodzinne, uroczystości rodzinne.
5 – 6. Sposoby spędzania wolnego czasu – zainteresowania, rozrywki. Życie
towarzyskie.
7 – 8. Miejsca – podstawowe instytucje użyteczności publicznej (bank, poczta,
dworzec, biblioteka, hotel). Rodzaje budynków, plan przestrzenny.
9. Moje miasto – charakterystyka, historia, zabytki, atrakcje. Prezentacja.
10. Atrakcje turystyczne – ciekawe miejsca, hotel, camping. Dokumenty
niezbędne w podróży.
11. Edukacja – system edukacji, rodzaje szkół, kierunki studiów. Życie studenckie.
12. Praca – miejsce pracy, rodzaje pracy, czas pracy, urlopy, płace, zarobki.
13. Rozmowa telefoniczna. Korespondencja. Podstawowe zwroty grzecznościowe.
14. Warsztaty, punkty usługowe (fryzjer, stacja benzynowa). Sposoby płacenia
(gotówka, karty kredytowe).
15. Środowisko naturalne – klimat, krajobrazy, świat roślin i zwierząt.
16. Święta i obyczaje - Wielkanoc. Życzenia, pozdrowienia świąteczne.
17 – 20. Kultura: dziedziny kultury – literatura, ﬁlm, muzyka. Mój ulubiony ﬁlm,
ulubiona książka, piosenkarz, piosenkarka.
21 – 23. Media – prasa, telewizja, Internet.
24. Wakacje (góry, morze).
25 – 30. Elementy wiedzy z zagadnień gramatycznych, dodatkowo realizowane
przy każdych zajęciach – ﬂeksja imienna, ﬂeksja czasownika, słowotwórstwo,
składnia oraz fonetyka.

2.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

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

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

Sylabusy
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Metodologia pracy naukowej (Методологія наукових досліджень)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.210.5cd42d479a100.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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 1

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

Zapoznanie studentów z systematyką metod badań naukowych.

C2

Wykształcenie nawyków niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej.

C3

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

teorie i metody dotyczące zakresu problematyki
stosunków polsko - ukraińskich

SPU_K2_W01

zaliczenie na ocenę

U1

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

SPU_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

przygotowywać prace pisemne, wystąpienia ustne
w językach kierunkowych

SPU_K2_U04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści

SPU_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

odpowiedniego pełnienia ról zawodowych

SPU_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K3

przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej
oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

SPU_K2_K04

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

analiza badań i sprawozdań

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe zasady warsztatu naukowego

U1, K1

2.

Główne metody badawcze stosowane w humanistyce

W1, U1, K1

3.

Rodzaje prac naukowych

U2, K1

4.

Problem badawczy

W1, U1, K1

5.

Pisarstwo naukowe

U1, U2, K3

Sylabusy
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6.

Zasady doboru i poszukiwania źródeł do badań naukowych

W1, U1, K1, K2

7.

Bibliografowanie i reguły cytowania

U1, U2, K1, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Metodologia pracy naukowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.210.5cac67bdcd08a.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 1

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

Zapoznanie studentów z systematyką metod badań naukowych.

C2

Wykształcenie nawyków niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej.

C3

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

teorie i metody dotyczące zakresu problematyki
stosunków polsko - ukraińskich

SPU_K2_W01

zaliczenie na ocenę

U1

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

SPU_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

przygotowywać prace pisemne, wystąpienia ustne
w językach kierunkowych

SPU_K2_U04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści

SPU_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

odpowiedniego pełnienia ról zawodowych

SPU_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K3

przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej
oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

SPU_K2_K04

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

analiza badań i sprawozdań

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe zasady warsztatu naukowego

U1, K1

2.

Główne metody badawcze stosowane w humanistyce

W1, U1, K1

3.

Rodzaje prac naukowych

U2, K1

4.

Problem badawczy

W1, U1, K1

5.

Pisarstwo naukowe

U1, U2, K3

Sylabusy
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6.

Zasady doboru i poszukiwania źródeł do badań naukowych

W1, U1, K1, K2

7.

Bibliografowanie i reguły cytowania

U1, U2, K1, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aktywna obecność na zajęciach (dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione
nieobecności w semestrze); znajomość zadanych tekstów weryﬁkowana
zaliczenie na ocenę
podczas dyskusji; zaliczenie pisemnej pracy semestralnej na wybrany (po
uprzedniej konsultacji z prowadzącym przedmiot) temat.
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Ukraina w procesie integracji europejskiej (Україна в процесі
європейської інтеграції)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.210.5cd42d47c07d4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K2_W02,
SPU_K2_W03

zaliczenie pisemne

W2

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

SPU_K2_W02,
SPU_K2_W03

zaliczenie pisemne

U1

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

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02

zaliczenie pisemne

U2

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

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02

zaliczenie pisemne

SPU_K2_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kwestia "europejskiego wyboru" Ukrainy. Rozwój stosunków dwustronnych między
UE a Ukrainą w latach 1991 – 2014. Europejska polityka sąsiedztwa - EPS.
Finansowanie i mechanizmy realizacji EPS. Wschodnie Partnerstwo. Umowa
stowarzyszeniowa między Unią Europejską a Ukrainą. Stowarzyszenie –
instrument współpracy, instrument integracji. Struktura umowy
W1, W2, U1, U2, K1
stowarzyszeniowej. Umowa o streﬁe wolnego handlu między Ukrainą i Unią
Europejską. Ukraińskie przedsiębiorstwa na rynku UE (ukraińska wymiana
handlowa po 2014 roku). Realizacja umowy stowarzyszeniowej. Harmonizacja
ukraińskiego ustawodawstwa z ustawodawstwem UE. Pomoc ﬁnansowa UE dla
Ukrainy. Kwestia członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.

1.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Zaliczenie pisemnego testu cząstkowego oraz kolokwium końcowego
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Wymiar wschodni Polityki Sąsiedztwa UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.210.5cd42d45b7ﬀ0.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K2_W02,
SPU_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

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

SPU_K2_W02,
SPU_K2_W03

zaliczenie na ocenę

U1

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

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

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

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

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

1.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Zaliczenie testu cząstkowego i sprawdzianu końcowego.
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Bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej (Безпека Центральної та
Східної Європи)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.210.5cd42d47e73e8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie problematykę bezpieczeństwa
w regionie Europy Środkowo - Wschodniej.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02

zaliczenie pisemne

SPU_K2_U02

zaliczenie pisemne

SPU_K2_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

uczestnictwo w egzaminie

3

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
133

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do tematyki bezpieczeństwa międzynarodowego. Określenie
pojęcia, terminologia specjalistyczna.

W1, U1, K1

2.

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

W1, U1, K1

3.

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

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

Wojna na Donbasie jako przyczyna destabilizacji regionu Europy Środkowo Wschodniej. Skutki geopolityczne i społeczne dla bezpieczeństwa Europy
Środkowo - Wschodniej.

W1, U1, K1

5.

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

W1, U1, K1

6.

Pretensje terytorialne oraz ich wpływ na sytuację w Europie Środkowo Wschodniej.

W1, U1, K1

7.

Demograﬁa, migracja, emigracja i ich wpływ na stabilność i bezpieczeństwo
regionalne.

W1, U1, K1

8.

Separatyzm i regionalizm w Europie Środkowo - Wschodniej.

W1, U1, K1

9.

Organizacje ekstremistyczne i paramilitarne, sekty międzynarodowe.

W1, U1, K1

10.

Przemyt, handel ludźmi.

W1, U1, K1

11.

Bezpieczeństwo geopolityczne Europy Środkowo - Wschodniej.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie testu cząstkowego i końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowy

Sylabusy
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System bezpieczeństwa narodowego Ukrainy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.210.5cd42d45db9e7.22

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

SPU_K2_K02,
SPU_K2_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do egzaminu

20

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie referatu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
137

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Bezpieczeństwo narodowe – deﬁnicja, podstawowa terminologia.

W1, U1, K1

2.

Budowa systemu bezpieczeństwa Ukrainy po upadku Związku Sowieckiego.
Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa Ukrainy.

W1, U1, K1

3.

Pojęcie bezpieczeństwa geopolitycznego Ukrainy.

W1, U1, K1

4.

Ukraińskie struktury siłowe: Policja, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, wywiad.
Organizacja i zadania.

W1, U1, K1

5.

Ukraińskie siły zbrojne.

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Konﬂikt w Donbasie i jego wpływ na bezpieczeństwo Ukrainy.

W1, U1, K1

7.

Wpływ konﬂiktu w Donbasie i aneksji Krymu na bezpieczeństwo Europy Środkowo
– Wschodniej.

W1, U1, K1

8.

Przestępczość pospolita na Ukrainie – analiza zjawiska.

W1, U1, K1

9.

Cyber bezpieczeństwo.

W1, U1, K1

10.

Napięcia społeczne, kulturowe, religijne i narodowościowe a system
bezpieczeństwa Ukrainy.

W1, U1, K1

11.

Możliwa destabilizacja Ukrainy i jej wpływ na bezpieczeństwo Polski.

W1, U1, K1

12.

Stosunki NATO – Ukraina. Perspektywy rozwoju współpracy w dziedzinie
bezpieczeństwa.

W1, U1, K1

13.

Polsko – ukraińska współpraca w sferze bezpieczeństwa narodowego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
test cząstkowy w połowie semestru, test końcowy pisemny,
75% obecności na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Socjokulturowy wymiar komunikacji (Cоціокультурні аспекти в
комунікації)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.210.5cd42d3fe7328.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. znaczenie uwarunkowań socjokulturowych
komunikacji oraz metodologię badań właściwą dla
kierunku studia polsko – ukraińskie

SPU_K2_W02

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_U02,
SPU_K2_U03,
SPU_K2_U04

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zajęcia mają na celu ukazanie socjokulturowych aspektów w komunikacji,
umożliwiających studentom poznanie polskich realiów socjokulturowych,
ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie polskim, dostrzeganie
podobieństw i różnic między kulturą własną a kulturą polską oraz kulturami innych
krajów.
Wiedza ta wpływa na wykształcenie obiektywnego obrazu własnej kultury, tradycji
oraz samego siebie (swoich postaw, poglądów, odczuć) – poprzez kontakt z
mieszkańcami innych krajów, języków, kultur.
Studenci poznają uwarunkowania socjokulturowe komunikacji, opanują strategie
komunikacyjne oraz przyswoją określone wiadomości z realioznawstwa Polski.
1. Zasady grzeczności, dobrego zachowania i norm kulturowych. Nawiązywanie i
podtrzymywanie kontaktów w sytuacjach oﬁcjalnych i nieoﬁcjalnych.
2. Sztuka konwersacji. Rozmowa telefoniczna.
3. Kontakty towarzyskie – umawianie się na spotkanie, akceptacja, odmowa
propozycji spotkania. Kurtuazja wobec płci pięknej.
4. Mowa ciała. Komunikacja niewerbalna.
5. Konwencje społeczne – składanie wizyt, zasady przyjmowania gości, spotkania
poza domem.
6. Zachowania rytualne przy stole – częstowanie, toasty, pory posiłków,
tradycyjne potrawy. Turystyka kulinarna.
7. Etykieta w miejscu pracy.
8. System wartości – tradycyjny model rodziny. Zachowanie podczas uroczystości
rodzinnych /ślub, chrzciny, imieniny, urodziny/.
9. Święta państwowe i religijne. Etykieta i normy zachowania w miejscach kultu
religijnego, użyteczności publicznej czy podczas uroczystości państwowych.
10. Święta i zwyczaje uniwersyteckie – juwenalia.
11. Życie kulturalne. Relacjonowanie wydarzeń kulturalnych.

1.

W1, U1, K1

12. Moda jako zjawisko kultury.
13. Podróżowanie po Polsce. Zróżnicowanie regionalne.
14. Co kraj to obyczaj. Czy jesteśmy przywiązani do tradycji?
15. Tematy tabu w kontaktach prywatnych i zawodowych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna,
konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1. obecność na
zajęciach / dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione/, 2.
zaliczenie na ocenę aktywność na zajęciach, 3. przygotowywanie prezentacji, Warunkiem
zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego /
uzyskanie co najmniej 55 % punktów/
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Podstawy retoryki i wystąpień publicznych (Основи риторики та
публічних виступів)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.210.5cd42d40150ca.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SPU_K2_U03

zaliczenie ustne

SPU_K2_K01

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

krytycznie ocenia wypowiedzi własne i cudze
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K2

prowadzenia dyskusji z uwzględnienim zmnieniających
się potrzeb w sferze stosunków polsko-ukraińskich

SPU_K2_K03

zaliczenie ustne

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie: „Mów, żebym cię zobaczył ”

U1, K1, K2

2.

2. Zasady przygotowania wystąpień publicznych

U1, K1, K2

3.

3. Zasady przygotowania konspektów wystąpienia oraz prezentacji multimedyjnej

U1, K1, K2

4.

4. Temat, tytuł i struktura wystąpienia

K1, K2

5.

5. Zasada „złotej trójki”

U1, K1, K2

6.

6. Charakter i wiarygodność mówcy (etos)

K1, K2

7.

7. Wywoływanie właściwych dla argumentacji stanów emocjonalnych audytorium
(patos)

U1, K1, K2

8.

8. Poprawność logiczna argumentacji (logos)

U1, K1, K2

9.

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

U1, K1, K2

10.

10. Wybrane metody argumentowania

U1, K1, K2

11.

11. Metody kontroli czasu wystąpienia.

U1, K1, K2

12.

12. Techniki modulacji głosem.

U1, K1, K2

13.

13. Komunikacja niewerbalna w wystąpieniach publicznych.

U1, K1, K2

14.

14. Cechy dobrego mówcy: pewność siebie, przezwyciężanie stresu, umiejętność
wygłoszenia wystąpienia w sytuacjach kryzysowych.

U1, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach (25%), przygotowanie 5-minutwego wystąpienia na
zadany temat (75%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Tożsamość kulturowa na pograniczu (Культурна ідентичність
пограниччя)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.210.1586250966.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
drugiego 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 1

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 zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu badań nad zjawiskiem tożsamości oraz
charakterystyka procesów kształtowania tożsamości na polsko-ukraińskim pograniczu etnokulturowym. Мета
зянять передати студентам знання на тесу досліджень явища ідентичності та характеристика процесів
формування ідентичності на польсько-українському етнокультурному пограниччі.

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 pogłębiony sposób procesy
kształtujące tożsamość na pograniczu polskoukraińskim студент знає і розуміє у поглиблений
спосіб процеси формування ідентичності на
польсько-українському пограниччі

SPU_K2_W02

prezentacja, zaliczenie

SPU_K2_U02,
SPU_K2_U04

prezentacja

SPU_K2_K02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
charakterystyczne dla tożsamości pogranicznej
студент вміє правильно інтрепретувати явища
властиві для ідентичності на пограниччі

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów do inicjowania działalności
wspierającej rozwój stosunków polsko-ukraińskich
студент готовий ініціювати діяльність, мета якої
підтримка розвитку польсько-українських відносин

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Pojęcie tożsamości - koncepcje teoretyczne, ujęcia badawcze
U1

1.
Теоретичні концепції та напрямки у дослідженнях ідентичності
Typy tożsamości. Kulturowe wyznaczniki tożsamości
2.

W1
Типи ідентичності. Культурні показники ідентичності
Tożsamość osobowa i kulturowa. Tożsamość indywidualna i kolektywna
W1

3.
Особова та культурна, індивідуальна і колективна ідентичність.
Językowy wymiar kształtowania się tożsamości narodowej
4.

W1
Мовний вимір формування національної ідентичності

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

5.
Явище етнокультурного пограниччі. Ідентичність на етнокультурному
пограниччі (етнічні, релігійні та мовні критерії)
Polska i Ukraina we współczesnym dyskursie kulturowym
6.

U1
Польща і Україні у сучасному культуному дискурсі
Tożsamość a pamięć. Mity historyczne i ich rola w kształtowaniu się tożsamości
narodowej
U1

7.
Ідентичність і пам'ять. Історичні міфи і їх роль у формуванні національної
ідентичності
Tożsamość narodowa Ukraińców w Polsce
8.

W1, U1
Національна ідентичність українців у Польщі
Tożsamość narodowa Polaków w Ukrainie

9.

W1, U1
Національна ідентичність поляків в Україні
"Człowiek pogranicza" - proces kształtowania się tożsamości na pograniczu
etnokulturowym

10.

W1, U1, K1
"Людина пограниччя" - процес формування ідентичності на етнокультурному
пограниччі

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

obecność na zajęciach (dopuszcza się 3 niesprawiedliwone
nieobecności), zaliczenie testu końcowego i przygotowanie prezentacji
prezentacja, zaliczenie
відвідуваність занять (можливі 3 неприсутності), зарахування
кінцевого тесту, підготовка презентації

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Fenomen Huculszczyzny (Феномен Гуцульщини)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.210.5cd42d4080de3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
drugiego 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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

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

SPU_K2_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SPU_K2_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

identyﬁkować i analizować zjawiska oraz procesy
kulturowe na Huculszczyźnie w kontekście właściwym
dla kierunku studia polsko – ukraińskie.
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SPU_K2_K01

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie referatu

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Podstawowe wiadomości o regionie

W1, K1

2.

Kultura huculska w ukraińskiej tradycji ustnej – huculskie pieśni ludowe

W1, U1

3.

Huculszczyzna w badaniach etnograﬁcznych. Huculskie obrzędy

W1, U1

4.

Huculszczyzna w badaniach etnograﬁcznych. Huculskie obrzędy

W1, U1

5.

Problematyka huculska w twórczości Ruskiej Trójcy

W1

6.

Różnorodność problemów huculskich w twórczości Iwana Franki, Marka
Czeremszyny i Olhy Kobylańskiej

W1, U1

7.

Huculska nowelistyka Wasyla Stefanyka

W1, U1

8.

Huculska – polska i ukraińska – tematyka opryszkowska. Obraz Dowbusza w
literaturze

W1, U1

9.

"Cienie zapomnianych przodów" Mychajły Kociubyńskiego jako najważniejszy
obraz huculskiej kultury

W1, U1

10.

Rola huculskiej tradycji w kulturze polskiej – twórczość Stanisława Vincenza

W1, U1

11.

"Słodka Darusia" Marii Matios. Obraz wojennej Hucuszczyzny

W1, U1

Sylabusy
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12.

Huculska kultura materialna – pisanki, wyszywane koszule i najczęstsze motywy

W1, U1, K1

13.

Huculska demonologia i jej obecność w czasach współczesnych

W1, U1

14.

Huculszczyzna w malarstwie ukraińskim i polskim

W1, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach, dopuszczalne dwie
nieusprawiedliwione nieobecności, przygotowanie
referatu, zaliczenie kolokwium końcowego w formie
rozprawki
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Miasto jako fenomen społeczno kulturowy (Місто як соціокультурний
феномен)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.210.5cd42d40a3022.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

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

SPU_K2_W02

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

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

SPU_K2_U02

zaliczenie pisemne, esej

U2

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym
SPU_K2_U06
zakresie

zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

SPU_K2_K02,
SPU_K2_K03

esej, prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Miasto: problem deﬁnicji. Typologia miast.

W1

2.

2. Urbanizacja w aspekcie historycznym. Architektura i społeczeństwo.

W1, U1

3.

3. Przestrzeń miejska, jej rodzaje.

W1, U1, U2, K1

4.

4. Socjalna struktura miasta. Mechanizmy, przyczyny i skutki segregacji
społecznej w miastach

W1, U1, U2, K1

5.

5. Miasto i miejski styl życia.

W1, U1, U2, K1

6.

6. Miasto jako tekst społeczny. „Pisanie” miasta. Obraz miasta w tekstach.
„Czytanie” miasta.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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7.

7. Miasto a zmiany społeczno-kulturowe

W1, U1, U2, K1

8.

8. Zarządzanie współczesnym miastem

W1, U1, U2, K1

9.

9. Miasto jako marka.

U1, U2, K1

10.

10. Globalizacja a miasto. Globalne miasto.

W1, U1, U2, K1

11.

11. Case studies: Lwów, Kijów, Kraków, Warszawa.

U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Przedmiot fakultatywny 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.210.5cdbeea5bea8b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
drugiego 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 1

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

Cele zostaną określone przez wykładowcę aktualnie prowadzącego zajęcia.

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 zagadnienia związane
z relacjami polsko- ukraińskimi w obszarze kultury
i relacji społecznych.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ zidentyﬁkować i nazwać zagadnienia
charakterystyczne dla obszaru relacji polskoukraińskich.

U1

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do krytycznej oceny zjawisk
kulturowych w obszarze studiów polsko-ukraińskich.

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka zajęć podana przez prowadzącego.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach, pozytywna ocena ze sprawdzianu
końcowego
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Spektakle ukraińskie - konteksty (Українські спектаклі - контексти)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.210.603caa6c36a40.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

Poziom kształcenia
drugiego 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 1

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

Метою курсу є ознайомлення студентів з обраними українськими виставами, створеними у ХІХ-ХХІ
століттях, включеними до широкого соціально-політичного та культурного контексту.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

oddziaływanie wydarzeń społeczno-politycznych
na twórców teatralnych

SPU_K2_W02

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać w spektaklach teatralnych komentarze
do rzeczywistości i krytykę wydarzeń społecznopolitycznych

SPU_K2_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści odnoszących się do zagadnień związanych
z procesem teatralnym

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Театр - багаторівневе та синкретичне мистецтво. Вступне слово про природу
театру. Театральні вистави - не лише естетична цінність. Мікро- та
макроісторії в театрі. Обговорення десяти вибраних вистав, починаючи з
"Наталки Полтавки" (1819), закінчуючи "Щоденниками Майдану" (2014). 1.
W1, U1, K1
"Наталка Полтавка" 2. "Гайдамаки" 3. "Народний Малахій" 4. "Мина Мазайло"
5. "Голгофа" 6. "Привіт, Прип'ять!" 7. "Ярослав Мудрий" 8. "Археологія" 9.
"Квітка будяк" 10. "Щоденники Майдану".

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest 70% obecności, aktywny udział w
dyskusjach podczas zajęć oraz zaliczenie końcowe w formie ustnej.
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Socjokulturowy wymiar komunikacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.210.603caebddf4ac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znaczenie uwarunkowań socjokulturowych
komunikacji oraz metodologię badań właściwą dla
kierunku studia polsko – ukraińskie

SPU_K2_W02

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_U02,
SPU_K2_U03,
SPU_K2_U04

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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 prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

62 / 199

Zajęcia mają na celu ukazanie socjokulturowych aspektów w komunikacji,
umożliwiających studentom poznanie polskich realiów socjokulturowych,
ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie polskim, dostrzeganie
podobieństw i różnic między kulturą własną a kulturą polską oraz kulturami innych
krajów.
Wiedza ta wpływa na wykształcenie obiektywnego obrazu własnej kultury, tradycji
oraz samego siebie (swoich postaw, poglądów, odczuć) – poprzez kontakt z
mieszkańcami innych krajów, języków, kultur.
Studenci poznają uwarunkowania socjokulturowe komunikacji, opanują strategie
komunikacyjne oraz przyswoją określone wiadomości z realioznawstwa Polski.
1. Zasady grzeczności, dobrego zachowania i norm kulturowych. Nawiązywanie i
podtrzymywanie kontaktów w sytuacjach oﬁcjalnych i nieoﬁcjalnych.
2 - 3. Sztuka konwersacji. Rozmowa telefoniczna. Kontakty towarzyskie –
umawianie się na spotkanie, akceptacja, odmowa propozycji spotkania. Kurtuazja
wobec płci pięknej.
1.

4. Mowa ciała. Komunikacja niewerbalna.
5. Konwencje społeczne – składanie wizyt, zasady przyjmowania gości, spotkania
poza domem.
6. Zachowania rytualne przy stole – częstowanie, toasty, pory posiłków,
tradycyjne potrawy. Turystyka kulinarna.
7. Etykieta w miejscu pracy.
8. System wartości – tradycyjny model rodziny. Zachowanie podczas uroczystości
rodzinnych /ślub, chrzciny, imieniny, urodziny/.
9 - 10. Święta państwowe i religijne. Etykieta i normy zachowania w miejscach
kultu religijnego, użyteczności publicznej czy podczas uroczystości państwowych.
Święta i zwyczaje uniwersyteckie – juwenalia.
11 - 12. Życie kulturalne. Relacjonowanie wydarzeń kulturalnych. Moda jako
zjawisko kultury.
13. Podróżowanie po Polsce. Zróżnicowanie regionalne.

W1, U1, K1

14. Co kraj to obyczaj. Czy jesteśmy przywiązani do tradycji?
15. Tematy tabu w kontaktach prywatnych i zawodowych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1. obecność na
zajęciach / dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione/, 2.
zaliczenie na ocenę aktywność na zajęciach, 3. przygotowywanie prezentacji, Warunkiem
zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego /
uzyskanie co najmniej 55 % punktów/
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Podstawy retoryki i wystąpień publicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.210.603caef34f931.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SPU_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznie ocenia wypowiedzi własne i cudze

SPU_K2_K01

zaliczenie ustne

K2

prowadzenia dyskusji z uwzględnienim zmnieniających
się potrzeb w sferze stosunków polsko-ukraińskich

SPU_K2_K03

zaliczenie ustne

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie: „Mów, żebym cię zobaczył! ”

U1, K1, K2

2.

Zasady przygotowania wystąpień publicznych

U1, K1, K2

3.

Zasady przygotowania konspektów wystąpienia oraz prezentacji multimedyjnej

U1, K1, K2

4.

Struktura i kompozycja wystąpienia

K1, K2

5.

Trójkąt rytoryczny: etos, pathos, logos

U1, K1, K2

6.

Figury retoryczne w wystąpieniach publicznych

U1, K1, K2

7.

Wybrane metody argumentowania

U1, K1, K2

8.

Praca z głosem.

U1, K1, K2

9.

Komunikacja niewerbalna w wystąpieniach publicznych.

U1, K1, K2

10.

Cechy dobrego mówcy: pewność siebie, przezwyciężanie stresu, umiejętność
wygłoszenia wystąpienia w sytuacjach kryzysowych

U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach (25%), przygotowanie 5-minutwego
wystąpienia na zadany temat (75%)
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ukraińcy w polskim dyskursie internetowym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.210.5cd42d403657e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

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

SPU_K2_W01

prezentacja

SPU_K2_U02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

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

K1

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści odnoszących się
do zagadnień właściwych dla studiów polskoukraińskich.

SPU_K2_K01

prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie raportu

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Ukraina i Ukraińcy w polskim dyskursie internetowym. Mowa sympatii, mowa
nienawiści - standardy badawcze. Analiza treści witryn internetowych z
wykorzystaniem automatycznego kodowania. Analiza jakościowa tekstów
zamieszczanych w polskich mediach społecznościowych. Analiza dyskursu mediów
społecznościowych pod względem nastawienia do Ukrainy i Ukraińców:
komentarze na blogach [społeczeństwo, polityka, rola Rosji (Federacji Rosyjskiej), W1, U1, K1
historia, ekonomia, prawo i inne obszary tematyczne]; wpisy na proﬁlach
Facebookowych [społeczeństwo, polityka, historia, ekonomia, prawo i inne
obszary tematyczne]; fora internetowe: [społeczeństwo, polityka, historia,
ekonomia,sport, i inne obszary tematyczne]; komentarze w portalach
internetowych [społeczeństwo, polityka, historia i inne obszary tematyczne].

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy

68 / 199

Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Tożsamość kulturowa na pograniczu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.210.603cb1a2723e6.22

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 kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna i rozumie w pogłębiony sposób procesy
kształtujące tożsamość na pograniczu polskoukraińskim

SPU_K2_W02

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
charakterystyczne dla tożsamości pogranicznej

SPU_K2_U02,
SPU_K2_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SPU_K2_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie tożsamości - koncepcje teoretyczne, ujęcia badawcze

U1

2.

Typy tożsamości - kulturowe wyznaczniki tożsamości

W1

3.

Tożsamość osobowa i kulturowa. Tożsamość indywidualna i kolektywna

W1

4.

Językowy wymiar kształtowania się tożsamośc narodowej na pograniczu

W1

5.

Pojęcie pogranicza etnokulturowego. Tożsamość na pograniczu etnokulturowym:
kryteria etniczne, religijne, językowe.

W1

6.

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

U1, K1

7.

Tożsamość narodowa Ukraińców w Polsce

W1, U1

8.

Tożsamośc narodowa Polaków w Ukrainie

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na min. 60% zajęć, przygotowanie prezentacji,
zaliczenie egzaminu pisemnego
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Fenomen Huculszczyzny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.210.603cb066bfb6b.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 kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

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 kulturą Huculszczyzny - najważniejszymi osobami, związanymi
z tą ziemią, literaturą, dotyczącą Karpat Wschodnich, powstającą na jej obszarze i poza nim, a także z kulturą
duchową i materialną.

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

SPU_K2_W01

zaliczenie pisemne

SPU_K2_U02

zaliczenie pisemne

SPU_K2_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie referatu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Podstawowe wiadomości o regionie
W1

1.
Kultura huculska w ukraińskiej tradycji ustnej – huculskie pieśni ludowe
2.

U1
Huculszczyzna w badaniach etnograﬁcznych. Huculskie obrzędy

3.

Sylabusy

U1
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4.

Huculszczyzna w poezji polskiej XIX wieku

W1, K1

Różnorodność problemów huculskich w twórczości Iwana Franki, Marka
Czeremszyny i Olhy Kobylańskiej

5.

W1, U1

Huculska nowelistyka Wasyla Stefanyka
6.

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

7.

"Cienie zapomnianych przodów" Mychajły Kociubyńskiego jako najważniejszy
obraz huculskiej kultury

8.

U1, K1

W1, K1

Rola huculskiej tradycji w kulturze polskiej – twórczość Stanisława Vincenza
9.

U1, K1

10.

"Słodka Darusia" Marii Matios. Obraz wojennej Hucuszczyzny

W1, U1

11.

Huculska demonologia i jej obecność w czasach współczesnych

W1, U1, K1

12.

Huculska kultura materialna – pisanki, wyszywane koszule i najczęstsze motywy

W1, U1

13.

Huculszczyzna w malarstwie ukraińskim i polskim

W1, U1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach
zaliczenie pisemne [maksymalnie 3 nieobecności), przygotowanie referatu i napisanie
kolokwium zaliczeniowego na pozytywną ocenę.
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Miasto jako fenomen społeczno kulturowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.210.603cb16991eb9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

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

SPU_K2_W02

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

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

SPU_K2_U02

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

U2

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym
SPU_K2_U06
zakresie

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

SPU_K2_K02,
SPU_K2_K03

esej, prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Miasto: problem deﬁnicji. Typologia miast.

W1

2.

Urbanizacja w aspekcie historycznym. Architektura i społeczeństwo.

W1, U1

3.

Przestrzeń miejska, jej rodzaje.

W1, U1, U2, K1

4.

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

5.

Miasto i miejski styl życia.

W1, U1, U2, K1

6.

Miasto jako tekst społeczny. Miasto a zmiany społeczno-kulturowe

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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7.

Miasto jako tekst kulturowy. „Pisanie” miasta. Obraz miasta w tekstach.
„Czytanie” miasta.

W1, U1, U2, K1

8.

Zarządzanie współczesnym miastem

W1, U1, U2, K1

9.

Globalizacja a miasto. Globalne miasto.

W1, U1, U2, K1

10.

Case studies: Lwów, Kijów, Kraków, Warszawa, inne

W1, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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(Po)ponowoczesne zwroty kulturowe a najnowsza kultura ukraińska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.210.603cafb4e13b2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

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 jest przeczytanie wybranych tekstów kultury ukraińskiej XX-XXI wieku z perspektywy zwrotów kulturowych
(cultural turns).

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

SPU_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SPU_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SPU_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści odnoszących się
do zagadnień właściwych dla studiów polskoukraińskich.

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

Przygotowanie do sprawdzianów

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.

Treści programowe
Przedmiotem proponowanych zajęć będą wybrane teksty kultury ukraińskiej XXXXI wieku przeczytane z perspektywy zwrotów kulturowych (cultural turns), które
od końca XX wieku obserwuje się w nowej humanistyce. Wśród zwrotów, którymi
proponuję bliżej się przyjrzeć, są zwrot antropologiczny, zwrot reﬂeksyjny, zwrot
performatywny, zwrot afektywny, zwrot etyczny, zwrot forensyczny, zwrot ku
rzeczom i in.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Studenci otrzymują ocenę za aktywną dyskusję, testy i
referat/prezentację, pozytywna ocena jest warunkiem
dopuszczenia do zaliczenia końcowego na ocenę.
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Spektakle ukraińskie – konteksty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.210.603caf74749c0.22

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 kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

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 przedmiotu jest zaznajomienie studentów z wybranymi spektaklami ukraińskim powstałymi na przestrzeni
XIX - XXI wieku, ujęte w szerokim kontekście społeczno-politycznym oraz kulturowym. Historie spektakli to
zwrócenie uwagi na ważne momenty w życiu społeczeństwa ukraińskiego, jego kondycję i perspektywy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

oddziaływanie wydarzeń społeczno-politycznych
na twórców teatralnych

SPU_K2_W02

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
rozpoznać w spektaklach teatralnych komentarze
do rzeczywistości i krytykę wydarzeń społecznopolitycznych

U1

SPU_K2_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści odnoszących się do zagadnień związanych
z procesem teatralnym

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teatr - sztuka wielopoziomowa i synkretyczna. Uwagi wstępne o naturze teatru.
Spektakle teatralne - wartość nie tylko estetyczna. Omówienie dziesięciu
wybranych spektakli, począwszy od "Natalki Połtawki" (1819), poprzez "Mynę
Mazajło" (1929), kończąc na "Dziennikach Majdanu" (2014). Mikro i makrohistorie
w teatrze: 1. "Natalka Połtawka" 2. "Hajdamacy" 3. "Ludowy Malachiasz" 4. "Myna
Mazajło" 5. "Golgota" 6. "Witaj, Prypeć!" 7. "Jarosław Mądry" 8. "Archeologia" 9.
"Kwiat ostu" 10. "Dzienniki Majdanu".

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest 70% obecności, aktywny udział w
dyskusjach podczas zajęć oraz zaliczenie końcowe w formie ustnej.
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Proseminarium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.220.5ca756970038b.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,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student ma wiedzę dotyczącą procesu powstawania
pracy naukowej.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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postawić problem badawczy, określić przedmiot
badań, postawić tezę, sformułować cel badań.

U1

SPU_K2_U01

zaliczenie

SPU_K2_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
wyboru zagadnienia badawczego, określenia tematyki
pracy naukowej.

K1

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie eseju

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, wybranie tematyki pracy
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Ochrona dziedzictwa kulturowego w Europie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.220.5cd42d4647813.22

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
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

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

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

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

K1

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści odnoszących się
do zagadnień właściwych dla studiów polskoukraińskich

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K02

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

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

analiza dokumentów programowych

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Ochrona dziedzictwa kulturowego XXI wieku – podstawowe zagadnienia. Początki
ochrony prawnej dziedzictwa kulturalnego na ziemiach polskich i w wybranych
państwach europejskich (Anglia, Francja, Austria i Niemcy); prawna ochrona
zabytków i prawo muzealnicze w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Ochrona dziedzictwa kulturowego w Europie w świetle
W1, U1, K1
prawodawstwa Wspólnoty Europejskiej, Unii Europejskiej i Rady Europy.
Konwencje UNESCO w dziedzinie ochrony kultury oraz ich wpływ na kształtowanie
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego w poszczególnych krajach europejskich.
Rola organizacji pozarządowych, w tym fundacji w systemie ochrony dziedzictwa
kulturowego w Polsce, z uwzględnieniem doświadczeń innych państw (np. Francji).

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Ochrona dziedzictwa kulturowego w Europie (Охорона культурної
спадщини в Європі)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.220.5cd42d485a2ad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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
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

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

SPU_K2_W01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

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

SPU_K2_U01

prezentacja

SPU_K2_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści odnoszących się
do zagadnień właściwych dla studiów polskoukraińskich.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

analiza dokumentów programowych

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Ochrona dziedzictwa kulturowego XXI wieku – podstawowe zagadnienia. Początki
ochrony prawnej dziedzictwa kulturalnego na ziemiach polskich i w wybranych
państwach europejskich (Anglia, Francja, Austria i Niemcy); prawna ochrona
zabytków i prawo muzealnicze w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Ochrona dziedzictwa kulturowego w Europie w świetle
prawodawstwa Wspólnoty Europejskiej, Unii Europejskiej i Rady Europy.
W1, U1, K1
Konwencje UNESCO w dziedzinie ochrony kultury oraz ich wpływ na kształtowanie
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego w poszczególnych krajach europejskich.
Rola organizacji pozarządowych, w tym fundacji w systemie ochrony dziedzictwa
kulturowego w Polsce, z uwzględnieniem doświadczeń innych państw (np. Francji).
Ochrona dziedzictwa kulturowego we współczesnej Ukrainie.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Polityka i pamięć
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.220.5cd42d466b6fd.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 na ocenę

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

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

SPU_K2_W02

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_U02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować i interpretować zjawiska
związana z pamięcią i narracją historyczną w polityce.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

Student jest gotów do krytycznego odbiory przekazów
politycznych odwołujących się do pamięci zbiorowej.

SPU_K2_K01

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna,
analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie pracy pisemnej,
pozytywna ocena z zaliczenia końcowego
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Polityka historyczna (Історична політика)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.220.5cd42d487d677.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02

zaliczenie
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W2

Student rozumie charakter i przyczynę różnic
w politykach historycznych Polski i Ukrainy.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W03

zaliczenie

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02

zaliczenie

SPU_K2_K02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

3

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie referatu

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
138

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polityka historyczna, próba deﬁnicji i określenia jej zadań.

W1, U1, K1

2.

Rola mitu państwotwórczego w stosunkach międzynarodowych.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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3.

Instytucje i organizacje kształtujące politykę historyczną, Instytut Pamięci
Narodowej, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Historia powstania i działalność
statutowa.

W1, W2, U1, K1

4.

Geopolityczna orientacja polityki pamięci Polski i Ukrainy.

W1, W2, U1, K1

5.

Mit starożytności Ukrainy i Polski. Echa romantyczne polityki historycznej
(prometeizm, przedmurze chrześcijaństwa).

W1, W2, U1, K1

6.

Kształtowanie się polityki historycznej na Ukrainie po upadku Związku
Sowieckiego.

W1, W2, U1, K1

7.

Fundamenty obecnej polskiej polityki historycznej.

W1, W2, U1, K1

8.

OUN – UPA i ich rola w kształtowaniu współczesnej świadomości ukraińskiej.

W1, W2, U1, K1

9.

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

W1, W2, U1, K1

10.

Organizacje kresowe a polska polityka historyczna.

W1, W2, U1, K1

11.

Mniejszość ukraińska w Polsce i jej sposób postrzegania historii Ukrainy. Rola
diaspory w kształtowaniu polityki pamięci Ukrainy.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie testu cząstkowego i końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Kresy – mit i rzeczywistość
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.220.5cd42d468e6aa.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 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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02,
SPU_K2_W03

esej, prezentacja

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02

esej, prezentacja

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K02

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

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

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i
pozytywna ocena pracy pisemnej lub prezentacji na zadany wcześniej
temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Stereotypy i symbole (Стереотипи та символи)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.220.5cd42d48a177e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

Poziom kształcenia
drugiego 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 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przedstawienie istoty procesu stereotypizacji oraz wpływu stereotypów na kształtowanie
tożsamości zbiorowej Мета занять показати суть процесу стереотипізації та вплив стереотипів на
формування ідентичності

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

rolę stereotypu w kształtowaniu relacji kulturowych,
społecznych, narodowych polsko-ukraińskich роль
стереотипу у формуванні культурних, суспільних
польсько-українських взаємин

SPU_K2_W02

egzamin pisemny / ustny

SPU_K2_U02

egzamin pisemny / ustny

SPU_K2_K01

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyjaśniać uwarunkowania i zakres zastosowania
symboli w procesie stereotypizacji w formie prac
pisemnych bądź wystąpień ustnych вияснити умови і
обсяг застосування символів у процесі
стертипізації у вигляді письмових робіт або усних
доповідей

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści odnoszących się do zagadnień właściwych dla
studiów polsko-ukraińskich критично оцінювати
власні знання та презентований зміст, що
відноситься до проблем властивих для польськоукраїнських студій

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Deﬁnicja i teoria stereotypu
1.

W1
Визначення та теорія стереотипу
Opozycja „Swój” - „Obcy” w kontekście stereotypizacji

2.

W1
Опозиція "Свій" - "Чужий" у контексті стереотипізації
Stereotyp i jego rola w kształtowaniu reprezentacji narodów

3.

W1
Стереотип і його роль у формуванні репрезентації націй
Autostereotyp w kontekście kształtowania tożsamości narodowej

4.

W1
автостереотип у контексті формування національної ідентичності

Sylabusy
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Stereotyp w polityce (propagandowe wykorzystanie stereotypu)
5.

W1
Стереотип у політиці (пропагандивне використання стереотипу)
Językowy (kulturowy) wymiar stereotypu

6.

Мовний вимір стереотипу

W1

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

7.
Стереотип у польсько-українських відносинах: національний вимір
(стереотип поляка і українця)
Rola stereotypu w stosunkach polsko – ukraińskich: wymiar przestrzenny
(Wschód- Zachód, Ruś, Ukraina, Kresy, Zakerzonie)

W1, U1, K1

8.
Просторовий вимір стереотипу та символізації у польсько-українських
відносинах (Схід-Західб Русь, Україна, Креси, Закерзоння)
Rola stereotypu w stosunkach polsko – ukraińskich: wymiar społeczny (szlachta,
chłopstwo, kozacy)

9.

W1, U1, K1

Суспільний вимір стеретипу і символізації - шляхта, селяни, козаки
Rola stereotypu w stosunkach polsko – ukraińskich: wymiar polityczny
(nacjonalizm, internacjonalizm)
10.

W1, U1, K1
Політичний вимір стереотипу у польсько-українських стосунках: націоналізм,
інтернаціоналізм, патіротизм
Rola stereotypu w stosunkach polsko – ukraińskich: wymiar religijny (katolicyzm,
prawosławie, grekokatolicyzm (uniatyzm)

11.

W1, U1, K1
Релігійний вимір стеретипізації у польсько-українських стосунках:
католицизм, православ'я, уніятизм (грекокатолицизм), атеїзм

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
minimum 50% obecności na zajęciach, zaliczenie egzaminu
pisemnego відвідуваність занять мін. 50%, письмовий іспит
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Konwencje stylistyczne wypowiedzi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.220.603cbd23b3af3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

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

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znaczenie funkcjonowania stylowych konwencji
komunikacyjnych w procesach społecznych
i kulturowych oraz ich wpływ na kształtowanie się
relacji polsko - ukraińskich

SPU_K2_W02

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_U03,
SPU_K2_U04,
SPU_K2_U05

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

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

1.

W1, U1, K1

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1. obecność na
zajęciach / dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione/, 2.
aktywność na zajęciach, 3. przygotowywanie prac domowych oraz
zaliczenie na ocenę
prezentacji, 4. pozytywna ocena z kolokwium cząstkowego, Warunkiem
zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego /
uzyskanie co najmniej 55 % punktów/
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Opowiedz swoją historię-podstawy storytellingu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.220.603cbe2f83843.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SPU_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym
SPU_K2_U06
zakresie

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

odpowiedniego pełnienia ról zwodowych,
z uwzględnienim zmnieniających się potrzeb w sferze
stosunków polsko-ukraińskich

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

SPU_K2_K03

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Po co nam historie? - rola i funkcje opowieści w kulturze, komunikacji
społecznej, w biznesie i w działaniach marketingowych

U1, U2, K1

2.

Siła opowieści -- dlaczego im ulegamy?

U1, U2, K1

3.

Cechy dobrej opowiećsi

U1, U2, K1

4.

Kluczowe elementy historii

U1, U2, K1

5.

Droga Bohatera

U1, U2, K1

6.

Modele opowieści

U1, U2, K1

7.

Magia słów. Jak przygotować porywający tekst

U1, U2, K1

8.

Praca z głosem

U1, U2, K1

9.

Mowa ciała w wystąpieniu publicznym. Jak pokonać stres

U1, U2, K1

10.

Zastosowanie storytellingu

U1, U2, K1

11.

Główne umiejętności dobrego mówcy

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza

Sylabusy
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przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

na ocenę zaliczeniową złożą się oceny za aktywny udział
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne w zajęciach (50%) oraz przygotowanie i prezentacja
własnej historii / wystąpienia (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wywieranie wpływu w komunikacji masowej – perswazja, manipulacja,
propaganda
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.220.603cbc1adcc72.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

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

SPU_K2_W02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

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

SPU_K2_U02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SPU_K2_K01

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Informacja a manipulacja - zarys historii

W1, U1, K1

2.

Dlaczego ulegamy manipulacji - człowiek w świecie współczesnych mediów

W1, U1, K1

3.

Manipulacje polityczne - podstawowe techniki

W1, U1, K1

4.

Informacja a manipulacja - selekcja materiałów

W1, U1, K1

5.

Sposoby i zakres manipulacji w mediach.

W1, U1, K1

6.

Informacja a manipulacja - przekazy podprogowe.

W1, U1, K1

7.

Podstawy propagandy

W1, U1, K1

8.

Skuteczność i nieskuteczność kampanii informacyjnych

W1, U1, K1

9.

Podstawy propagandy - faktoidy, wiarygodność nadawcy, fabrykowanie
wiarygodności

W1, U1, K1

10.

Perswazja, propaganda i emocje

W1, U1, K1

11.

Zjawisko "brainwashing"

W1, U1, K1

12.

Przeciwdziałanie technikom propagandowym

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na ocenę w równych częściach złążą się 1) aktywne
zaliczenie pisemne, prezentacja uczestnictwo w zajęciach, 2) projekt dotyczący wybranego
zagadnienia; 3) zaliczeniowy sprawdzian pisemny
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Komunikacja interpersonalna: jak skutecznie się porozumiewać
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.220.603cbc6bca62a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

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

SPU_K2_U05

zaliczenie pisemne

113 / 199

U2

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

SPU_K2_U04

zaliczenie pisemne

SPU_K2_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do kultywowania i upowszechniania wzorów
właściwego postępowania w środowisku pracy

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

wykonanie ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dlaczego umiejętności komunikacyjne są tak ważne?

U1, U2, K1

2.

Bariery w komunikacji: jak je pokonać

U1, U2, K1

3.

Słyszeć czy słuchać: Techniki aktywnego słuchania

U1, U2, K1

4.

Komunikaja bez przemocy jako metoda przezwyciężania konﬂiktów

U1, U2, K1

5.

Umieć powiedzieć NIE: Asertywność i komunikacja asertywna

U1, U2, K1

6.

Mówiące ciało: Komunikacja niewerbalna

U1, U2, K1

7.

Style komunikacji / style osobowości. Autodiagnoza umiejętności
komunikacyjnych

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach (50%), praca pisemna
(samoanaliza) (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Interpretacja materiałów wizualnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.220.603cbcb3962a0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie do interpretacji materiałów wizualnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SPU_K2_W01

raport, wyniki badań,
esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SPU_K2_U01

raport, wyniki badań,
esej, prezentacja

U2

komunikować się, wykorzystując specjalistyczną
terminologię z zakresu studiów polsko-ukraińskich,
prowadzić debatę, posługiwać się językami
kierunkowymi

SPU_K2_U03

raport, wyniki badań,
esej, prezentacja

U3

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

SPU_K2_U04

raport, wyniki badań,
esej, prezentacja

SPU_K2_K04

raport, wyniki badań,
esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści materiałów wizualnych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie pracy semestralnej

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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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Interpretacja materiałów wizualnych jako metoda badawcza w naukach
społecznych
1. Struktura procesu badawczego a struktura pracy naukowej
2. Podstawowe metody kulturoznawcze
3. Obiekty wizualne (też przedmioty) w życiu społecznym (treść, mobilność,
oddziaływanie, znaczenie, konteksty)
4. Zdjęcia jako część projektu badawczego:
- wywiad na podstawie zdjęć
- dokumentacja fotograﬁczna
- zdjęcie jako „konkretyzacja uogólnienia”
- zdjęcie, które potraﬁą uchwycić charakter
- etyka badań z wykorzystaniem zdjęć
5. Interpretacja materiału wizualnego
6. Metoda analizy treści:
-poszukiwanie przedstawień
- dobór próby
- kodowanie
- analiza wyników
- zalety i wady metody

1.

W1, U1, U2, U3, K1

7. Semiologia (semiotyka) – jako metoda interpretacji materiałów wizualnych:
- znak, symbol, temat, treść
8. Ciało ludzkie jako znak w materiałach wizualnych
9. Wykaz cech przedstawień reklamowych
10. Etnograﬁa wirtualna:
-zastosowanie etnograﬁi wirtualnej
-analiza treści wizualnych
-obserwacja uczestnicząca
-ograniczenia etnograﬁi wirtualnej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

raport, wyniki badań, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 3 nieobecności) warunek podstawowy zaliczenie prac przygotowywanych na
zajęcia (z wykorzystaniem omawianych metod i narzędzi
badawczych) - warunek obowiązkowy aktywność na zajęciach
- warunek dodatkowy
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Turystyka religijna w Europie (Релігійний туризм у Європі)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.220.5cd42d41b74c8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
drugiego 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 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

Student otrzymuje wiedzę na temat zjawiska jakim jest turystyka w celach religijnych w Europie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

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

SPU_K2_W02

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SPU_K2_U02

prezentacja

SPU_K2_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Ukraińska idea narodowo-kulturowa (ujęcie post-/dekolonialne)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Polska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUPS.220.603cbeb4d590f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W trakcie zajęć student zapozna się z poglądami wybitnych przedstawicieli ukraińskiej elity
intelektualnej,cenionych za postawę wobec kwestii narodowo-państwowej niepodległości, ustroju politycznego
i wobec narodowej kultury, począwszy od wieku XIX do Rewolucji Godności z przełomu 2013/2014 rok

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

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie referatu

30

przygotowanie do sprawdzianu

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

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.

W trakcie zajęć student zapozna się z poglądami wybitnych przedstawicieli
ukraińskiej elity intelektualnej, cenionych za postawę wobec kwestii narodowopaństwowej niepodległości, ustroju politycznego i wobec narodowej
kultury,począwszy od wieku XIX do Rewolucji Godności z przełomu 2013/2014
roku. Szczegółowy zakres problemowy realizowanego w trakcie kursu
materiałuprowadzący podaje studentom na pierwszych zajęciach wraz z
obowiązującą literaturą przedmiotu.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład podawczo-problemowy; lektura monograﬁczna
Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.Studenci
otrzymują ocenę za aktywną dyskusję, testy i
referat/prezentację, pozytywna ocena jest warunkiem
dopuszczenia do pisemnego egzaminu.
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Przedmiot fakultatywny 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.220.5cdbeea797eef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
drugiego 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 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

Cel podany przez osobę aktualnie prowadzącą zajęcia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie zagadnienia związane
z relacjami polsko- ukraińskimi w obszarze kultury
i kontaktów społecznych.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ zidentyﬁkować i nazwać zagadnienia
charakterystyczne dla obszaru relacji polskoukraińskich.

U1

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do krytycznej oceny zjawisk
kulturowych w obszarze studiów polsko-ukraińskich.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka zajęć podana przez prowadzącego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę obecność i aktywność na zajęciach, zaliczenie sprawdzianu końcowego
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Konwencje stylistyczne wypowiedzi (Стилістичні конвенції у спілкуванні)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.220.5cd42d4163e95.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

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

Zajęcia mają na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, która umożliwi studentom swobodne
porozumiewanie się z rodzimymi użytkownikami języka w różnych sferach życia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znaczenie funkcjonowania stylowych konwencji
komunikacyjnych w procesach społecznych
i kulturowych oraz ich wpływ na kształtowanie się
relacji polsko - ukraińskich

SPU_K2_W02

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_U03,
SPU_K2_U05

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

komunikować się, wykorzystując specjalistyczną
terminologię z zakresu studiów polsko-ukraińskich,
prowadzić debatę w odpowiedniej konwencji
stylistycznej, posługiwać się językiem kierunkowym
na poziomie B1/ B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści odnoszących się do zagadnień konwencji
stylistycznych w komunikacji, właściwych dla studiów
polsko-ukraińskich

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zajęcia mają na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, która umożliwi
studentom swobodne porozumiewanie się z rodzimymi użytkownikami języka w
różnych sferach życia.
1. Źródła konwencji stylowych (reguł, schematów, cech). Dzieje danego stylu.
2. Uwarunkowania zewnętrzne oraz sposoby rozgrywania scenariuszy
komunikacyjnych typowych dla danej sfery społecznej interakcji.
3. Konkretny tekst jako ilustracja funkcjonowania stylowych konwencji
komunikacyjnych.
4 – 10. Rodzaje stylów oraz ich podstawowe wyznaczniki i charakterystyczne
zjawiska językowe:
- styl formalny, styl nieformalny, styl potoczny, styl urzędowy, styl naukowy, styl
publicystyczny, styl artystyczny,
Środki stylistyczne: elipsy, antonimy, porównania, epitety, homonimy, synonimy,
wyrazy bliskoznaczne, deminutiva, pytania retoryczne, apostrofy, dialektyzmy,
archaizmy, skrótowce.
11. Etykieta językowa, model grzeczności. Etykieta jako komunikacyjna gra.
12. Styl wypowiedzi a przemiany aktualnej sytuacji komunikacyjnej. Wpływ
tematu i miejsca wypowiedzi na jej styl.
13. „Nowe” style wypowiedzi – dyskurs medialny (prasowy, telewizyjny, radiowy).

1.

W1, U1, K1

14. Wywiad prasowy – indywidualny styl wypowiedzi.
15. Spontaniczna i opracowana wypowiedź jako sytuacja komunikacyjna w
przekazie telewizyjnym.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1. obecność na
zajęciach / dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione/, 2.
aktywność na zajęciach, 3. przygotowywanie prac domowych oraz
zaliczenie na ocenę
prezentacji, 4. pozytywna ocena z kolokwium cząstkowego, Warunkiem
zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego /
uzyskanie co najmniej 55 % punktów/
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Opowiedz swoją historię-podstawy storytellingu (Розкажи свою історіюоснови сторітелінгу)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.220.5cd42d418ed12.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przygotowywać prace pisemne, wystąpienia ustne
w w językach kierunkowych w obszarze leżącym
na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
właściwych dla studiów polsko-ukraińskich

SPU_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym
SPU_K2_U06
zakresie

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

odpowiedniego pełnienia ról zwodowych,
z uwzględnienim zmnieniających się potrzeb w sferze
stosunków polsko-ukraińskich

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

SPU_K2_K03

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Po co nam opowieści i historie? - rola i funkcje opowieści w kulturze, komunikacji
społecznej, w biznesie i w działaniach marketingowych

U1, U2, K1

2.

Siła narracji - dlaczego ulegamy opowieściom.

U1, U2, K1

3.

Cechy angażującej opowieści - elementy składowe i jednostki strukturalne

U1, U2, K1

4.

Droga Bohatera

U1, U2, K1

5.

Modele konstruowania opowieści

U1, U2, K1

6.

Magia słów: jak napisać porywający tekst

U1, U2, K1

7.

Zabiegi stylistyczne: tropy.

U1, U2, K1

8.

Praca z głosem

U1, U2, K1

9.

Mowa ciała w wystąpieniu publicznym. Jak pokonać stres

U1, U2, K1

10.

Zastosowanie storytellingu

U1, U2, K1

11.

Główne umiejętności dobrego mówcy

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,

Sylabusy
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gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

na ocenę zaliczeniową złożą się oceny za aktywny udział
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne w zajęciach (50%) oraz przygotowanie i wygoszenie
własnej historii / wystąpienia (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność min. na 75% zajęć

Sylabusy
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Komunikacja interpersonalna: jak skutecznie się porozumiewać
(Інтерперсональна комунікація: як успішно порозумітися)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.220.603cb7de6068e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

sprawnie porozumiewać się na poziomie
interpersonalnym zarówno w sytuacjach codziennych
jak w życiu zawodowym, komunikować się,
wykorzystując specjalistyczną terminologię z zakresu
studiów polsko-ukraińskich, prowadzić debatę,
współpracować w zespole, planować i organizować,
oraz skutecznie realizować zadana, wyciągać wnioski,
udzielać i przyjmować informacje zwrotne.

SPU_K2_U03

zaliczenie pisemne
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U2

planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole nad projektami z zakresu studiów
polskoukraińskich, a także realizować własne uczenie
się przez całe życie

SPU_K2_U05

zaliczenie pisemne

SPU_K2_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do kultywowania i upowszechniania wzorów
właściwego postępowania w środowisku pracy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Dla czego komunikacja interpersonalna jest ważna?

U1, U2, K1

2.

Bariery komunikacyjne: jak je pokonać

U1, U2, K1

3.

Aktywne słuchanie. Techniki aktywnego słuchania

U1, U2, K1

4.

Komunikaja bez przemocy jako metoda przezwyciężania sytuacji konﬂiktowych

U1, U2, K1

5.

Jak powiedzieć NIE: Asertywność i komunikacja asertywna

U1, U2, K1

6.

Komunikacja niewerbalna

U1, U2, K1

7.

Style komunikacji / style osobowości. Autodiagnoza umiejętności
komunikacyjnych

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na ocenę zaliczeniową w równych częściach złożą się 1) ocena za
zaliczenie pisemne obecność oraz aktywny udział w zajęciach 2) praca pisemna
(samoanaliza)
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Interpretacja materiałów wizualnych (Інтерпретація візуального
матеріалу)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.220.603cb82d7d913.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie do interpretacji materiałów wizualnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

metody badawcze wykorzystujące materiał wizualny

SPU_K2_W01

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja
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W2

podstawowe zasady konstruowania pracy naukowej
i procesu badawczego

SPU_K2_W01

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

W3

zasady etyczne obowiązujące przy stosowaniu metod
wykorzystujących materiał wizualny

SPU_K2_W01

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

formułować problemy badawcze i stawiać hipotezy

SPU_K2_U01

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

U2

dobierać metody i narzędzia dla realizacji celów
badawczych

SPU_K2_U01

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

U3

wykorzystywać w praktyce poznane metody badawcze

SPU_K2_U01

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

U4

opisać proces badawczy i przedstawić wyniki badań

SPU_K2_U03,
SPU_K2_U04

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

SPU_K2_K01

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
odbieranych treści materiałów wizualnych,

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie pracy semestralnej

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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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Interpretacja materiałów wizualnych jako metoda badawcza w naukach
społecznych
1. Struktura procesu badawczego a struktura pracy naukowej
2. Podstawowe metody kulturoznawcze
3. Obiekty wizualne (też przedmioty) w życiu społecznym (treść, mobilność,
oddziaływanie, znaczenie, konteksty)
4. Zdjęcia jako część projektu badawczego:
- wywiad na podstawie zdjęć
- dokumentacja fotograﬁczna
- zdjęcie jako „konkretyzacja uogólnienia”
- zdjęcie, które potraﬁą uchwycić charakter
- etyka badań z wykorzystaniem zdjęć
5. Interpretacja materiału wizualnego
6. Metoda analizy treści:
-poszukiwanie przedstawień

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

1.
- dobór próby
- kodowanie
- analiza wyników
- zalety i wady metody
7. Semiologia (semiotyka) – jako metoda interpretacji materiałów wizualnych:
- znak, symbol, temat, treść
8. Ciało ludzkie jako znak w materiałach wizualnych
9. Wykaz cech przedstawień reklamowych
10. Etnograﬁa wirtualna:
-zastosowanie etnograﬁi wirtualnej
-analiza treści wizualnych
-obserwacja uczestnicząca
-ograniczenia etnograﬁi wirtualnej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, raport, wyniki badań,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 3 nieobecności) warunek podstawowy zaliczenie prac przygotowywanych
na zajęcia (z wykorzystaniem omawianych metod i narzędzi
badawczych) aktywność na zajęciach
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Jak odróżnić prawdę od fejku: podstawy edukacji i kultury medialnej (Як
відрізнити правду від фейка: основи медіаграмотності та
медіакультури)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.220.603ccc450d797.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

wpływ współczesnych mediów na na kształtowanie
oraz przebieg zjawisk i procesów społecznych,
politycznych, kulturowych zarówno w wymiarze
globalnym, jaki w obszarze relacji polsko-ukraińskich
w wymiarze historycznym i współczesnym

SPU_K2_W02

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

identyﬁkować i analizować wpływ mediów na zjawiska
oraz procesy polityczne, społeczne i kulturowe
zarówno w kontekście globalnym, jak i właściwym dla
kierunku studia polsko – ukraińskie

SPU_K2_U02

esej, prezentacja

SPU_K2_K01

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści zaczerpniętych z Inernetu oraz innych środków
masowego przekazu

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym są media dlaczego są ważne? Media a rozwój cywilizacji

W1, U1, K1

2.

Nowe media: czym są i czym nie są? Społeczne aspekty nowych mediów

W1, U1, K1

3.

Społeczeństwo informacyjne społeczeństwem wiedzy

W1, U1, K1

4.

Świat Internetu: od rzeczywistości do wirtualności

W1, U1, K1

5.

Jak nie utonąć w morzu fake news-ów? Myślenie krytyczne jako kompetencja XXI
wieku

W1, U1, K1

6.

Reklama, propaganda, manipulacja w mediach

W1, U1, K1

7.

Homo irretitus: człowiek usieciowiony

W1, U1, K1

8.

Audiowizualność jako kategoria poznawcza współczesnej kultury

W1, U1, K1

9.

Agresja i przemoc w cyberprzestrzeni

W1, U1, K1

10.

Bezpieczeństwo w przestrzeni wirtualnej

W1, U1, K1

11.

Plagiat i prawo autorskie. Otwarte zasoby

W1, U1, K1

12.

Kompetencje medialne jako strategiczne kompetencje człowieka XXI wieku

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na ocenę w równych częściach złążą się 1) aktywne uczestnictwo w
zajęciach, 2) projekt na wybrany temat; 3) esej
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Świat wartości - wczoraj i dziś (Система цінностей - від давнини до
сучасності)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.220.603cb8dab3d97.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

Poziom kształcenia
drugiego 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 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student otrzymuje wiedzę na temat aktualnych i dawnych wyobrażeń na temat zbioru „wartości wirtualnych”
i ich treści semantycznej.

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 zjawiska i procesy polityczne,
społeczne, kulturowe i gospodarcze oraz ich wpływ
na kształtowanie relacji polsko – ukraińskich i rozwój
współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą w wymiarze
regionalnym i ogólnoeuropejskim.

SPU_K2_W02

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować
i wyjaśniać zjawiska polityczne, społeczne, kulturalne
i ekonomiczne oraz wzajemne relacje między nimi
w kontekście studiów polsko-ukraińskich oraz
w kontekście stosunków dwustronnych Polski
i Ukrainy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści odnoszących się
do zagadnień właściwych dla studiów polskoukraińskich.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie do sprawdzianów

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wartości społeczne, moralne, utylitarne, czy istneiją wartości „uniwersalne”.
Wartości kulturowe a kształtowanie świadomości społecznej i stosunki
gospodarcze. Hierarchia wartości we współczesnym świecie i we wczesnej epoce
nowożytnej. Inny jako nośnik „obcych” wartości. Czym jest szczęście i czy jest
wartością. Dobro najwyższe vs ziemskie dobro. Sprawiedliwość - prawda prawość. Czy prawda i sprawiedliwość mogą być względne? Wolność: czy istnieje i
czy jest możliwa? Czy wolność jest wartością? Wolność „dla” vs wolność „od”.
„Honor” i „godność” - pola semantyczne tych pojęć. Jak można „mierzyć” honor i
dlaczego nie mierzy się godności. Honor i godność we współczesnym świecie.
Patriotyzm i cnoty moralne, które mu towarzyszą (odwaga, mądrość,
powściągliwość, odwaga itp.) Reprezentacja ojczyzny i patriotyczne obowiązki
dobrego obywatela w czasach nowożytnych i współcześnie. Cnota jako wartość
społeczna. Hierarchia cnót moralnych, ich względność i zależność od
podstawowych wartości społecznych. Idea cnoty we wczesnej epoce nowożytnej i
dziś. Czy życie jako takie zawsze było najwyższą uniwersalną wartością? Kobieta,
dzieci, małżeństwo, rodzina. Utylitarne wartości; wiedza, dostatek, powodzenie,
kreatywność.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach, pozytywna ocena ze sprawdzianów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ukraińska idea narodowo-kulturowa (ujęcie post-/dekolonialne)
(Українська національно-культурна ідея (пост- / деколоніальний
горизонт)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Ukraińska

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUUS.220.60472662d843c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Ukraiński

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W trakcie zajęć student zapozna się z poglądami wybitnych przedstawicieli ukraińskiej elity intelektualnej,
cenionych za postawę wobec kwestii narodowo-państwowej niepodległości, ustroju politycznego i wobec
narodowej kultury, począwszy od wieku XIX do Rewolucji Godności z przełomu 2013/2014 roku.

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 w pogłębionym stopniu zjawiska
i procesy polityczne, społeczne, kulturowe
i gospodarcze oraz ich wpływ na kształtowanie relacji
polsko – ukraińskich i rozwój współpracy pomiędzy
Polską i Ukrainą w wymiarze regionalnym
i ogólnoeuropejskim;

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska
polityczne, społeczne, kulturalne i ekonomiczne oraz
wzajemne relacje między nimi w kontekście studiów
polsko-ukraińskich oraz w kontekście stosunków
dwustronnych Polski i Ukrainy;

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści odnoszących się do zagadnień właściwych dla
studiów polsko-ukraińskich.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie referatu

30

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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
Lp.

1.

Treści programowe
W trakcie zajęć student zapozna się z poglądami wybitnych przedstawicieli
ukraińskiej elity intelektualnej, cenionych za postawę wobec kwestii narodowopaństwowej niepodległości, ustroju politycznego i wobec narodowej kultury,
począwszy od wieku XIX do Rewolucji Godności z przełomu 2013/2014 roku.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

W1, U1, K1

Szczegółowy zakres problemowy realizowanego w trakcie kursu materiału
prowadzący podaje studentom na pierwszych zajęciach wraz z obowiązującą
literaturą przedmiotu.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach.
Studenci otrzymują ocenę za aktywną dyskusję, testy i
referat/prezentację, pozytywna ocena jest warunkiem
dopuszczenia do pisemnego egzaminu.
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Komunikacja międzykulturowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.240.5ca29968e43bd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

etyczne, prawne i inne uwarunkowania różnych
rodzajów działalności zawodowej związanej z
kierunkiem studiów, w tym zasady komunikowania
międzykulturowego, przyczyny powstania barier i
niepowodzeń

SPU_K2_W04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SPU_K2_U05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

współdziałać z innymi osobami w ramach prac
zespołowych oraz podejmować wiodącą rolę w zespole
międzynanarodowym podczas realizacji projektów
z obszaru studiów polsko-ukraińskich
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

odpowiedniego pełnienia ról zawodowych, między
innymi w zespole międzynarodowym, z
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb w sferze
stosunków polsko-ukraińskich

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SPU_K2_K03

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kultura. Komunikacja. Komunikacja międzykulturowa – podstawowe deﬁnicje, typy
W1, U1, K1
i przemiany. Kulturowe zrożnicowanie świata

2.

Wymiary kultury. Typolgia kultur

W1, U1, K1

3.

Bariery w komunikacji międzykulturowej: stereotypy, etnocentryzm, uprzedzenia

W1, U1, K1

4.

Typy kultur i style komunikacji

W1, U1, K1

5.

Różnice językowe w komunikacji międzykulturowej

W1, U1, K1

6.

Różnice kulturowe w niewerbalnych kodach komunikacji międzykulturowej.

W1, U1, K1

7.

Konﬂikt międzykulturowy i jego przezwyciężanie

W1, U1, K1

8.

Komunikacja międzykulturowa a globalizacja

W1, U1, K1

9.

Komunikacja międzykulturowa a migracje. Modele integracji kulturowej

W1, U1, K1

10.

Komunikacja międzykulturowa a turystka

W1, U1, K1

11.

Prowadzenie biznesu w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Komunikacja w
zespole międzynarodowym

W1, U1, K1

12.

Modele skutecznej komunikacji międzykulturowej. Wyzwania współczesności

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie z oceną na podstawie uczestnctwa w zajęciach,
prezentacji oraz zaliczenia pisemnego
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Współpraca gospodarcza Polski i Ukrainy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.240.5cd42d42a297e.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
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

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

Zapoznanie studenta ze zjawiskami i procesami wpływającymi na rozwój i ewolucję współpracy gospodarczej
Polski i Ukrainy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu zjawiska i procesy
gospodarcze oraz ich wpływ na kształtowanie relacji
polsko – ukraińskich i rozwój współpracy pomiędzy
Polską i Ukrainą.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02,
SPU_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2

etyczne, prawne i inne uwarunkowania różnych
rodzajów działalności zawodowej związanej
z kierunkiem studiów.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W03,
SPU_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości w kontekście polsko-ukraińskich
kontaktów gospodarczych.

SPU_K2_W04,
SPU_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02,
SPU_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska
gospodarcze w kontekście stosunków dwustronnych
Polski i Ukrainy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści odnoszących się do zagadnień właściwych dla
studiów polsko-ukraińskich.

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K03,
SPU_K2_K04

prezentacja

K2

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania
i inicjowania działalności wspierającej rozwój polskoukraińskiej współpracy gospodarczej, zarówno
na poziomie lokalnym jak i ogólnopaństwowym.

SPU_K2_K02,
SPU_K2_K03

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Przekształcenia i reformy gospodarcze w Polsce i na Ukrainie po 1991 roku
(charakterystyka ogólna). Potencjał gospodarczy i konkurencyjność gospodarek
Polski i Ukrainy. Polska i Ukraina - gospodarki przyjazne dla biznesu ?
(charakterystyka porównawcza). Deregulacja, rozwój sektora MSP w Polsce i na
Ukrainie. Szara strefa w Polsce i na Ukrainie. Formalno - prawne i instytucjonalne
W1, W2, W3, U1, K1, K2
ramy współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy. Polsko - ukraińska wymiana
handlowa. Polsko - ukraińskie inwestycje wzajemne. Polsko - ukraińska współpraca
gospodarcza i handlowa regionów przygranicznych. Specyﬁka negocjacji
biznesowych w Polsce i na Ukrainie. Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy.
Wpływ wojny rosyjsko - ukraińskiej na relacje gospodarcze między Polską i
Ukrainą.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemnego testu cząstkowego oraz testu
końcowego.
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Ekosystem startupowy w Polsce i w Ukrainie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.240.5cd42d42ccc4b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

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

Student posiada wiedzę na temat ekosystemów startupowych w Polsce i w Ukrainie, w tym na temat źródeł
ﬁnansowania, otoczenia instytucjonalnego i regulacji formalno - prawnych wpływających na funkcjonowanie
startupów w Polsce i w Ukrainie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

deﬁnicję oraz specyﬁkę organizacji typu start-up.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W05

zaliczenie na ocenę
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W2

pojęcie modelu biznesowego, w ujęciu narzędzia
Business Model Canvas.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W04,
SPU_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

podstawowe metody i techniki sprzedaży oraz
komunikacji z klientem.

SPU_K2_W04,
SPU_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W4

współczesne koncepcje iteracyjnego zarządzania
innowacjami.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02,
SPU_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W5

deﬁnicję, istotę oraz podstawową typologię metod
MVP.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W6

różnorodne metody pozyskiwania kapitału
udziałowego charakterystyczne dla organizacji typu
start-up.

SPU_K2_W03,
SPU_K2_W04,
SPU_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

odróżnić startup od klasycznego przedsiębiorstwa.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

skonstruować model biznesowy metodą Business
Model Canvas.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02,
SPU_K2_U05,
SPU_K2_U06

prezentacja

U3

zaplanować i przeprowadzić eksperyment rynkowy
z wykorzystaniem metody Minimum Viable Product.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02,
SPU_K2_U05,
SPU_K2_U06

prezentacja

U4

przeprowadzić analizę konkurencji.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02,
SPU_K2_U05,
SPU_K2_U06

prezentacja

U5

przygotować prezentację inwestorką metodą pitch
deck.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02,
SPU_K2_U04

prezentacja

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K02,
SPU_K2_K03,
SPU_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podejmowania innowacyjnych inicjatyw biznesowych
i aktywnego kształtowania otoczenia społecznogospodarczego z poszanowanie zasad etyki, mając
na celu maksymalizację wartości dla poszczególnych
interesariuszy.

K2

odpowiedniego pełnienia ról zawodowych,
SPU_K2_K02,
z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
SPU_K2_K03,
gospodarczych w sferze stosunków polsko-ukraińskich. SPU_K2_K04

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

konsultacje

30

przygotowanie projektu

15

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Deﬁnicja oraz specyﬁka organizacji typu start-up. Pojęcie modelu biznesowego, w
ujęciu narzędzia Business Model Canvas. Podstawowe metody i techniki sprzedaży
oraz komunikacji z klientem. Współczesne koncepcje iteracyjnego zarządzania
W1, W2, W3, W4, W5,
innowacjami. Deﬁnicja, istota oraz podstawowa typologia metod MVP. Metody
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
pozyskiwania kapitału udziałowego charakterystyczne dla organizacji typu startK1, K2
up. Model biznesowy Business Model Canvas. Eksperyment rynkowy z
wykorzystaniem metody Minimum Viable Product. Prezentacja inwestorka metodą
pitch deck.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, prezentacja Aktywność na zajęciach. Przygotowanie prezentacji,
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Język kierunkowy 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.240.1559116282.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student umie posługiwać się językiem specjalności na poziomie B1.2 – B2. Potraﬁ formułować przejrzyste
i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, dotyczące skomplikowanych zagadnień.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

158 / 199

leksykę języków kierunkowych na poziomie B1.2 - B2,
pozwalającą na poznanie faktów, teorii i metod
z zakresu problematyki studiów polsko – ukraińskich
oraz złożonych zależności między nimi

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U1

komunikować się, wykorzystując specjalistyczną
terminologię z zakresu studiów polsko-ukraińskich,
prowadzić debatę, posługiwać się językami
kierunkowymi na poziomie B1.2/B2

SPU_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

przygotowywać prace pisemne, wystąpienia ustne
w językach kierunkowych w obszarze leżącym
na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
właściwych dla studiów polsko-ukraińskich

SPU_K2_U03,
SPU_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania
i inicjowania działalności wspierającej rozwój
stosunków polsko-ukraińskich w sferze społecznej,
politycznej i gospodarczej, zarówno na poziomie
lokalnym jak i ogólnopaństwowym

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1 – 2. Przyroda. Problemy ekologiczne. Zanieczyszczone miasta świata. Klęski
żywiołowe.
3 – 4. Internet. Media społecznościowe. Kultura słowa w Internecie.
5 – 6. Prasa. Telewizja. Dziennikarstwo.
7 – 8. Na rynku pracy. Poszukiwanie pracy. CV. Rozmowa kwaliﬁkacyjna.
9 – 10. Osiągnięcia nauki. Wynalazki i odkrycia.
11 – 12. Choroby XXI wieku. Uzależnienia. Proﬁlaktyka. System opieki zdrowotnej.
11 – 12. Państwo i społeczeństwo. Organizacja państwa, uroczystości państwowe.
Warunki życia. Przestępczość. Emigracja, tożsamość.
13 – 14. Sytuacja na świecie. Terroryzm i wojna. Wymiar sprawiedliwości.
15 – 16. Marketing i reklama.
17 – 18. Kultura. Wydarzenia kulturalne – festiwale, premiery, nagrody. Wybitni
twórcy kultury. Polski folklor.
19 – 25. Aktualne informacje, wydarzenia polityczno-społeczne, warunki życia,
poziom życia, stereotypy i uprzedzenia.
26 – 30. Globalizacja. Różnice kulturowe. Państwo a Kościół. Transformacje
ustrojowe.
Relacjonowanie zdarzeń, streszczanie złożonych tekstów, wyrażanie opinii.
Rozumienie globalne, selektywne i szczegółowe.

1.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1.
obecność na zajęciach / dopuszcza się 4 nieobecności
nieusprawiedliwione/, 2. aktywność na zajęciach, 3.
przygotowywanie prac domowych oraz prezentacji, 4. pozytywna
ocena z kolokwium cząstkowego, Warunkiem zaliczenia
przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego / uzyskanie
co najmniej 55 % punktów/ oraz zaliczenia ustnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie z przedmiotu - Język kierunkowy I SUM

Sylabusy
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Seminarium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.2C0.5cab06825a16f.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, Nauki o kulturze i religii

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

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przygotowanie studenta do napisania i obronienia pracy dyplomowej z wybranego zagadnienia
badawczego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

terminologię stosowaną w naukach o polityce, kulturze SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02,
i religii. Ma wiedzę dotyczącą metodologii pracy
SPU_K2_W04
naukowej.

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zastosować odpowiednie metody w trakcie
przygotowania pracy naukowej, wyszukać i dokonać
selekcji materiałów do pracy naukowej. Poddać
analizie wybrane treści.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02,
SPU_K2_U04,
SPU_K2_U06

prezentacja, zaliczenie

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K03,
SPU_K2_K04

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.
Student przestrzega zasad ochrony własności
intelektualnej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

90

przygotowanie referatu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

120

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do egzaminu

60

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem seminarium jest przygotowanie obszernych prac magisterskich w zakresie
wiedzy o szeroko pojmowanych stosunkach polsko - ukraińskich, a także wiedzy o
Ukrainie i Polsce ( z uwzględnieniem kontekstu politycznego, kulturowego,
społecznego)
W pierwszej części zajęć uczestnicy zapoznają się z regulacjami w zakresie
ochrony własności intelektualnej
Ukończone prace są oceniane przez promotora i recenzenta, a następnie bronione
w trakcie egzaminu magisterskiego
Ochrona praw autorskich i odpowiedzialność za ich naruszenie. Plagiat.
Utwór jako przedmiot ochrony prawno autorskiej.
Podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych
W dalszej części prezentują fragmenty prac, które są przedmiotem dyskusji i
roboczej oceny, dokonywanej przez prowadzącego.
Stosunki polsko - ukraińskie ( w wymiarze kulturowym, historycznym, społecznym
i politycznym )
Polska i Ukraina w Europie ( kultura, historia i współczesność )

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Regularne uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne dwie nieobecności
nieusprawiedliwione w semestrze), aktywność na zajęciach,
prezentacja, zaliczenie
wygłoszenie fragmentów pracy magisterskiej, złożenie fragmentu
pracy magisterskiej (zaliczenie I semestr).

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Regularne uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne dwie nieobecności
nieusprawiedliwione w semestrze), aktywność na zajęciach,
prezentacja, zaliczenie
wygłoszenie fragmentów pracy magisterskiej, złożenie pracy
magisterskiej (zaliczenie II semestr).
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu proseminarium

Sylabusy
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Sytuacja religijna we współczesnej Ukrainie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.240.5cd42d4300704.22

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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze współczesną sytuacją wyznaniową Ukrainy i jej powiązaniami
z polityką oraz wskazanie statusu prawnego poszczególnych wspólnot i Kościołów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wpływ czynników politycznych, społecznych,
kulturowych na sytuację wyznaniową współczesnej
Ukrainy.

SPU_K2_W02

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować i analizować zjawiska polityczne,
społeczno-kulturalne, kształtujące sytuację
wyznaniową współczesnej Ukrainy.

SPU_K2_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści, rozumie potrzebę sięgania po wiarygodne
źródła i eksperckie analizy.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Doświadczenia okresu sowieckiego: relacje między Cerkwią prawosławną a władzą
państwową. Sytuacja Kościoła rzymsko- i greckokatolickiego. Odrodzenie religijne
w niepodległej Ukrainie (1989–1992). Współczesne wspólnoty chrześcijańskie w
Ukrainie (prawosławni, katolicy, protestanci), wyznawcy innych religii
(muzułmanie), rozwój sekt, charyzmatycznych ruchów, neoreligii (świadkowie
W1, U1, K1
Jehowy, mormoni), neopogańskich ruchów (RUNWira, ruch Wołodymyra Szajana),
satanizmu w Ukrainie – struktury organizacyjne, związek z sytuacją polityczną,
status w państwie. Religijny czynnik a narodowo- i państwowotwórcze procesy we
współczesnej Ukrainie. Kościoły wobec politycznych wyzwań w XXI w.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocena końcowa jest składową dwóch ocen: -oceny za pracę przez cały
semestr, aktywność na zajęciach, zaliczone testy (od 50% - ocena dst, od
70% -ocena db i 90%-100% – ocena bdb) -oceny z kolokwium
zaliczenie na ocenę
zaliczeniowego całościowego pod koniec semestru (oceny j.w.), do
którego jest dopuszczony student, który otrzymał pozytywną ocenę za
aktywność w tym zaliczył większość testów (80%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Polityka ekologiczna na obszarze postradzieckim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.240.5cd42d432468a.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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Uświadomienie słuchaczom współzależności ekologii, polityki i ekonomii. Zapoznanie studentów z problemami
ekologicznymi w byłych republikach sowieckich oraz skalą zagrożenia środowiskowego wywołaną działalnością
człowieka. Kształtowanie u słuchaczy postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne i rozsądnego
korzystania z jego zasobów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób fakty,
teorie i metody z zakresu problematyki studiów polsko
– ukraińskich oraz złożone zależności między nimi

SPU_K2_W01

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_U01

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę,
formułować i rozwiązywać złożone problemy właściwe
dla studiów polsko-ukraińskich poprzez odpowiedni
dobór źródeł i informacji z nich pochodzących oraz
dobór i stosowanie właściwych metod i narzędzi

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do: 1. Krytycznej oceny
posiadanej wiedzy i odbieranych treści odnoszących
się do zagadnień właściwych dla studiów polskoukraińskich 2. Wypełniania zobowiązań społecznych,
inspirowania i inicjowania działalności wspierającej
rozwój stosunków polsko-ukraińskich w sferze
społecznej, politycznej i gospodarczej, zarówno
na poziomie lokalnym jak i ogólnopaństwowym

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

analiza problemu

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Problemy ochrony środowiska naturalnego w ZSRS
2. Polityka ekologiczna w ZSRS
3. Wpływ energetyki jądrowej na ekosystem Europy Wschodniej
4. Społeczno-ekologiczne zmiany świadomościowe w republikach posowieckich
5. Katastrofa w Czarnobylu i jej konsekwencje
6. Problemy ekologiczne państw Bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia)
7. Zarządzanie ekologiczne i problemy środowiskowe na Ukrainie
8. Bezpieczeństwo ekologiczne na Ukrainie wobec konﬂiktu ukraińsko-rosyjskiego
9. Polityka i ekologia na Białorusi w kontekście rosyjskiej strategii geopolitycznej
10. Katastrofy antropogenne w Azji Środkowej i sposoby ich niwelowania
(Kazachstan, Kirgistan)
11. Przeciwdziałania degradacji środowiska naturalnego w Mołdawii

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie semestralnego sprawdzianu wiadomości, aktywność na
zajęciach oraz 75% frekwencja obecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Procesy migracyjne i przemiany tożsamościowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.240.5cd42d434c3db.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
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

Student zna i rozumie wpływ lokalnych, regionalnych
i globalnych czynników na kształtowanie zjawisk
i procesów społecznych, politycznych, kulturowych
w obszarze relacji polsko-ukraińskich w wymiarze
historycznym i współczesnym.

SPU_K2_W01

zaliczenie pisemne

SPU_K2_U02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

Student potraﬁ identyﬁkować i analizować zjawiska
oraz procesy polityczne, społeczne i kulturowe
w kontekście właściwym dla kierunku studia polsko –
ukraińskie.
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści, zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu.

SPU_K2_K01

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Skomplikowane procesy migracyjne oraz ich nieprzewidywalne konsekwencje
społeczne. Marginalizacja i problemy z tożsamością jako swoiste efekty migracji.
Budowanie spójności społecznej w Unii Europejskiej w warunkach migracji.
"Obcość – inność – wyjątkowość" - wymiar społeczny tożsamości (strategie
wychowawcze w procesie migracji). Procesy migracyjne i problemy dotyczące
podtrzymywania ciągłości tożsamości. Procesy migracyjne i problemy dotyczące
spójności tożsamości. Procesy migracyjne i rola języka w budowie tożsamości.
Socjologiczne pojęcie domu i jego rola w procesie budowania tożsamości.
Przemiany tożsamościowe wśród
migrantów ukraińskich w Polsce. Problem lokalnej polityki integracyj w Polsce
(Ukraińcy).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
frekwencja (nie więcej niż trzy nieobecności), przygotowana
prezentacja, zaliczenie pisemne dotyczące procesów migracyjnych
i przemiany tożsamościowej oraz ustna forma egzaminu na końcu
semestru polegającego na zadaniu pytań problemowych
(punktacja za odpowiedzi : 91%-100% bdb, 80-90% +db, 70-79%
db, 60-69%+dst, 51-59% dst.)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Sztuka Kijowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.240.5cd42d437486c.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 sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

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:

Sylabusy
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W1

po zakończeniu cyklu wykładów student powinien
wykazać się podstawową i uporządkowaną wiedzą
na temat najważniejszych zabytków Kijowa oraz
znajomością twórczości najciekawszych architektów
i malarzy, działalności fundatorów i działaczy kultury
związanych z tym miastem; dostrzegać związki między
SPU_K2_W01
świadomością, ideami i poglądami określonego
środowiska artystycznego i kulturalnego a dziełami
przez nich tworzonymi; dostrzegać w pomnikach
sztuki i kultury najważniejsze źródła do poznania
dziejów przeszłych pokoleń, ich aspiracji, ideałów,
poglądów, wiedzy, smaku estetycznego, wzajemnych
kontaktów i otwartości na świat

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługując się właściwą terminologią opisywać dzieła
sztuki, charakteryzować ich cechy stylistyczne,
klasyﬁkować je, przypisywać właściwej epoce,
środowisku artystycznemu, wskazywać analogiczne
zjawiska w innych środowiskach krajowych
i europejskich, wskazywać na kierunki inspiracji
i oddziaływań, ocenić na tle osiągnięć europejskich,
rozpoznawać treści ideowe, ich rolę i funkcję

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02,
SPU_K2_U03

zaliczenie pisemne

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

doceniania wartości dziedzictwa kulturowego,
przekazywania tej wiedzy innym, kreowania w nich
postawy świadomych odbiorców kultury i sztuki,
dążących do ich ochrony, poszanowania,
propagowania i popularyzowania, ponoszenia
odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe,
uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym
wykorzystując profesjonalną wiedzę kulturoznawczą

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

1

konsultacje

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Cykl wykładów poświęcony jest omówieniu najbardziej interesujących zjawisk w
sztuce w tysiącletnich dziejach Kijowa.
1. Działalność fundatorska Jarosława Mądrego (rozkwit średniowiecznego Kijowa),
2 godz.
2. Malarstwo monumentalne i miniaturowe jako przykład importu sztuki
bizantyńskiej i jej adaptacji w kulturze ruskiej, 2 godz.
3. Ławra Peczerska jako najważniejszy ośrodek życia artystycznego Kijowa, 6
godz.
- relikty średniowiecznego monasteru (źródła pisane, źródła archeologiczne, ikony,
rzeźba)
- zabudowa barokowa (Johan Gotfryd Schädel, Stefan Kownir)
- drukarnia (sztuka książki drukowanej, rozwój graﬁki)
W1, U1, K1
- pracownia malarska (tradycja średniowiecza i rozkwit w okresie baroku)
- pracownia hafciarska i złotnicza
4. Działalność restauratorska Piotra Mohyły. Znaczenie, rola, główne
przedsięwzięcia, 2 godz.
5. Architektura barokowa w Kijowie (barok Iwana Mazepy, działalność B.
Hryhorowicza –Barskiego, G. Schälda, B.F. Rastrellego, O.D. Starcewa), 4 godz.
6. Malarze kręgu A. Prachowa i malowidła Soboru św. Włodzimierza, 2 godz.
7. Szkoła rysunkowa M. Muraszki i jej rola w powstaniu nowoczesnego malarstwa
ukraińskiego, 4. godz.
8. XIX-wieczna przebudowa Kijowa i narodziny miasta nowoczesnego, 2 godz.
9. Kijowska architektura epoki modernizmu, 2 godz.
10. Kijów stolicą sztuki awangardowej, 4 godz

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do testu jest czynny udział w zajęciach (możliwe
3 nieobecności). Warunkiem zaliczenia zajęć jest pozytywnie zdany test.
zaliczenie pisemne
Punktacja: 10, 5 – 12 pkt – dst; 12,5-14 – dst+ 14, 5-16 – db 16,5-18,5 –
db+ 18, 5-20 - bdb

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Sztuka ikony - dawniej i dziś
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.240.5cd42d439b0ce.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 sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0213Sztuki plastyczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

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

Sylabusy

student po wysłuchaniu wykładu powinien posiąść
najważniejsze wiadomości na temat: -podstawowych
pojęć dotyczących malarstwa, ikonograﬁi i stylu, malarstwa ikonowego, - techniki malowania ikon
tradycyjnych, - przemian malarstwa w okresie
pobizantyńskim, - różnic między warsztatami
poszczególnych obszarów kulturowych: rosyjskim,
bałkańskim, ukraińskim, kreteńskim, - cech
charakterystycznych dla najważniejszych twórców
pracujących na ziemiach Ukrainy w czasach
nowożytnych,

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02

zaliczenie ustne,
prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- poprawnie opisywać dzieła sztuki przy użyciu
właściwych terminów artystycznych; charakteryzować główne zjawiska artystyczne
i kulturowe, jak np. okcydentalizacja i latynizacja),
wskazywać na podobieństwa i różnice między nimi; przypisywać najważniejsze dzieła ich twórcom lub
warsztatom - wskazywać i opisywać rysy
charakterystyczne dla okresu i obszaru

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02,
SPU_K2_U03

zaliczenie ustne,
prezentacja

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K02

zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

doceniać wartość dzieła sztuki jako jednego
z najważniejszych źródeł do poznania dziejów narodu,
jego kultury, duchowości, sposobu myślenia,
odczytywania rzeczywistości

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Ikona – tradycja wczesnochrześcijańska i bizantyńska
2. Ikona na Rusi w okresie średniowiecza
3. Przemiany stylistyczne i ikonograﬁczne w czasach nowożytnych –
wprowadzenie w zagadnienie
4. Renesansowa szkoła malarstwa ikonowego: Fedir Seńkowycz, Mykoła
Petrachnowycz, anonimowi twórcy ikonostasów w cerkwiach Św. Piatnic we
Lwowie i Św. Ducha w Rohatyniu
5. Ukraińskie ikony barokowe: szkoła żółkiewska (Iwan Rutkowycz, Jowa
Kondzelewycz), szkoła Ławry Pieczarskiej
6. Mniejsze warsztaty malarskie XVII i XVIII wieku: Sądowa Wisznia, Muszyna,
Rybotycze, malarstwo tzw. prymitywizujące
W1, U1, K1

1.
7. Przemiany w rosyjskim malarstwie ikonowym (szkoła Orużejnoj Pałaty, reformy
Nikona)
8. Ikony kreteńskie i jej wpływ na malarstwo bałkańskie
9. XVIII-wieczne ikony serbskie (styl zografski, nurt kijowski)
10. Nowożytna ikona w Rumuni i Bułgarii
11. Próby poszukiwania nowego stylu ikonowego - malowidła soboru
Włodzimierskiego w Kijowie (Wazniecow, Wrubel)
12. Ukraińska ikona epoki modernizmu (Iżakewycz, Sosenko, Bucmaniuk)
13. Neobizantynizm Michała Bojczuka i Petra Chołodnego
14. Ikona współczesna – wybrane przykłady z Ukrainy i Polski

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest czynne uczestnictwo
w zajęciach oraz przygotowanie zajęć w muzeum (każdy ma za
zaliczenie ustne, prezentacja
zadanie omówienie ikony bądź grupy ikon w zbiorach
krakowskich

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowa obecność na zajęciach

Sylabusy
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Polityka wschodnia Polski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.280.5cd42d442a9ﬀ.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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Scharakteryzowanie i omówienie założeń polskiej polityki wschodniej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student posiada wiedzę o polskiej polityce wschodniej
prowadzonej po 1989 roku w kontekście historycznym
i geopolitycznym

SPU_K2_W02,
SPU_K2_W03

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać charakter, przyczyny oraz ewentualne
skutki poszczególnych wydarzeń zachodzących
w polskiej polityce wschodniej po 1989 roku

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

roli eksperta w zakresie współczesnej polskiej polityki
wschodniej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

14

przeprowadzenie badań literaturowych

14

zbieranie informacji do zadanej pracy

14

rozwiązywanie zadań problemowych

14

przygotowanie do sprawdzianu

14

analiza źródeł historycznych

14

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

14

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

14

przygotowanie referatu

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wkład myśli politycznej polskiej emigracji w politykę zagraniczną III RP.

W1

2.

Myśl polityczna „Solidarności” jako podstawa polskiej polityki zagranicznej po
1989 r.

W1

3.

Miejsce polityki wschodniej w polityce zagranicznej RP do 2004 roku

W1, U1

Sylabusy
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4.

Polityka wschodnia RP w kontekście przystąpienia Polski do Paktu
Północnoatlantyckiego

W1, U1

5.

Polityka wschodnia RP w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

W1, U1

6.

Wkład Polski w „Pomarańczową Rewolucję” 2004 roku

W1, U1

7.

Polityka wschodnia RP po 2004 roku

W1, U1, K1

8.

Polityka wschodnia a bezpieczeństwo kraju

W1, U1, K1

9.

Polityka wschodnia prezydentów RP Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego

W1, U1

10.

Polityka wschodnia prezydentów RP Lecha Kaczyńskiego, Bronisława
Komorowskiego i Andrzeja Dudy

W1, U1

11.

Program Partnerstwa Wschodniego i rola Polski w kształtowaniu polityki
wschodniej Unii Europejskiej

W1, U1, K1

12.

Stosunek władz i społeczeństwa polskiego do „Rewolucji Godności” na Ukrainie

W1, U1, K1

13.

Polityka wschodnia w programach polskich partii politycznych

W1, U1, K1

14.

Stosunek władz i społeczeństwa polskiego do aneksji Krymu i wojny w Donbasie

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

- obecność na zajęciach (maksymalnie 2 nieobecności) - aktywne
uczestniczenie w zajęciach poprzez wykazanie przygotowania do
zaliczenie na ocenę
zajęć(znajomości tekstu przewodniego) i udział w dyskusji przygotowanie referatu
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Partycypacja społeczna w polityce lokalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.280.5cd42d444f9e6.22

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 4

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 zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi formami aktywności obywatelskiej i zachęcenie do ich
podejmowania.

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 terminologię związaną
z obszarem partycypacji społecznej obywateli.

SPU_K2_W02

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować możliwe obszary
aktywności społecznej, poddać analizie ich wpływ
na społeczność lokalną oraz skuteczność działania.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt

SPU_K2_K02

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa
w życiu społeczności lokalnej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

35

poprawa projektu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

analiza problemu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do tematyki społeczności lokalnej: samorząd
terytorialny,demokracja lokalna, społeczeństwo obywatelskie, społecznośćzbiorowość- wspólnota - tożsamość. Rola obywatela w społeczeństwie
demokratycznym. Demokracja uczestnicząca, formy lokalnej aktywności
obywatelskiej. Instytucje społeczeństwa obywatelskiego. Moje otoczenie - analiza.
Podstawowe narzędzia, formy metody partycypacji. Przestrzeń w życiu
społecznym -miasto wojewódzkie, mniejsze miasta, wieś. Partycypacją społeczna
mniejszości narodowych.
Przykłady działań partycypacyjnych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, konsultacje, burza
mózgów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, projekt

przygotowanie propozycji projektu obywatelskiego, aktywność na
zajęciach
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Analiza tekstów specjalistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.280.5cd42d35c1b48.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

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 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem realizowanym przez przedmiot jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu analizy tekstów
specjalistycznych, dostosowanych pod względem strukturalnym i leksykalnym do poziomu zaawansowania / B2+,
C1/.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znaczenie umiejętności analizy tekstów
specjalistycznych /naukowych, użytkowych,
literackich/ właściwych dla kierunku studiów,
pogłębiających wiedzę o zjawiskach kulturowych,
społecznych, gospodarczych i politycznych

SPU_K2_W02

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_U03,
SPU_K2_U04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować teksty specjalistyczne właściwe dla
kierunku studiów, komunikować się, wykorzystując
specjalistyczną terminologię z zakresu studiów polskoukraińskich, posługiwać się językami kierunkowymi
na poziomie B2+/C1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści, odnoszących się do zagadnień właściwych dla
studiów polsko-ukraińskich

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K2

Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych, inspirowania i inicjowania działalności
wspierającej rozwój stosunków polsko-ukraińskich
w sferze społecznej, politycznej i gospodarczej,

SPU_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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I. Wstęp do analizy tekstu specjalistycznego /10 godz./
1. Charakterystyka tekstu specjalistycznego.
2. Typologia tekstów specjalistycznych.
3. Tekst specjalistyczny a tekst powszechny.
4. Parametry analizy tekstu specjalistycznego.
5. Aktywne czytanie, interpretacja tytułu tekstu, przewidywanie treści,
uzupełnianie brakujących wyrazów, fragmentów, ustne i pisemne streszczanie
tekstu, słowa – klucze. Konstruowanie asocjogramu (metoda burzy mózgów).
II. Ćwiczenia / 30 godz. /
• Analiza tekstów autentycznych, dostosowanych pod względem strukturalnym i
leksykalnym do poziomu zaawansowania / B2 – C1 /.
• Oddzielanie faktów od opinii, odnajdywanie błędów w tekście, nadawanie
tytułów, śródtytułów, graﬁczne obrazowanie tekstu, przewidywanie słów
występujących w tekście, dyskusja, układanie planu tekstu, dopisywanie
fragmentów np. zakończeń, ustne lub pisemne streszczanie, parafrazowanie
tekstu lub jego fragmentów.
a) Analiza tekstów właściwych dla kierunku – studia polsko ukraińskie.
b) Teksty użytkowe – pisma urzędowe, sprawozdania, wywiady.
c) Teksty i mowy polityczne
d) Teksty naukowe i popularnonaukowe – artykuły, opracowania, rozprawy.
e) Fragmenty tekstów użytkowych – ogłoszenia, komunikaty, ulotki, reklamy,
prospekty, przewodniki, informatory, pisma urzędowe, instrukcje, sprawozdania,
wywiady.
f) Fragmenty tekstów literackich – opowiadania, wiersze, powieści, także
stylizowane i archiwizowane / L. Kołakowski, W. Szymborska, Cz. Miłosz, Z.
Herbert, J. Przybora, J. Wasowski, S. Mrożek, O. Tokarczuk, H. Sienkiewicz i inni /.
g) Analiza materiałów pozatekstowych / ilustracji, wykresów, tabel, przypisów,
źródła tekstu. /
• Kontrastywna analiza wybranych tekstów specjalistycznych – polskich i
ukraińskich / 10 godz. /
• Wstęp do tłumaczenia wybranych tekstów specjalistycznych, właściwych dla
kierunku – studia polsko – ukraińskie / 10 godz. /

1.

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest: 1. obecność na
zajęciach / dopuszcza się 4 nieobecności nieusprawiedliwione/, 2.
aktywność na zajęciach, 3. przygotowywanie prac domowych oraz
zaliczenie na ocenę
prezentacji, 4. pozytywna ocena z kolokwium cząstkowego, Warunkiem
zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu końcowego /
uzyskanie co najmniej 55 % punktów/

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu Język kierunkowy II SUM I semestr

Sylabusy
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Myśl polityczna emigracji ukraińskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.280.5cd42d448395e.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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie słuchacza z myślą polityczną ukraińskiej emigracji XIX – XX wieku i jej wkładu
w rozwój tożsamości politycznej Ukraińców.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie znaczenie, kierunki
zainteresowań, poglądy oraz charakter ideowy
przedstawicieli ukraińskiej emigracji.

SPU_K2_W01

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ scharakteryzować i omówić główne
pola zainteresowań politycznych przedstawicieli
ukraińskiej emigracji.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do podjęcia aktywnej roli w procesach
kształtujących relacje polsko – ukraińskie w różnych
obszarach i na różnych płaszczyznach.

SPU_K2_K01

zaliczenie

K2

Jest przygotowany do pracy w krajowych oraz
międzynarodowych instytucjach społecznych
i kulturowych zajmujących się problematyką polsko –
ukraińską

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

uczestnictwo w egzaminie

3

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
128

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Stan myśli politycznej i świadomości narodowej Ukrainy przełomu XIX/XX wieku.
Główne tendencje społeczno - polityczne. Ojcowie założyciele wolnej Ukrainy: M.
Michnowski, M. Hruszewski.

W1, U1, K1, K2

Sylabusy
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2.

Struktura polityczno - organizacyjna i rodowód ideowy emigracji ukraińskiej.
Podział polityczny: socjaliści, nacjonaliści, monarchiści i konserwatyści. Kierunki
emigracji - Niemcy, Kanada, USA.

W1, U1, K1, K2

3.

Postać i działalność Symona Petlury. Organizacja oraz praca polityczna
socjalistycznej emigracji petlurowskiej. Założenia i dokumenty. Kwestia żydowska
w myśli politycznej i działalności S. Petlury.

W1, U1

4.

Ukraiński ruch nacjonalistyczny i niepodległościowy oraz jego rodowód polityczny.
Ukraińska Organizacja Wojskowa. Jewhen Konowalec i jego koncepcja Ukrainy.
II. Druga wojna światowa. Jej konsekwencje dla narodu ukraińskiego. Tło
polityczne i społeczne emigracji ukraińskiej po II wojnie – kierunki, myśl
polityczna.

W1, U1, K2

5.

Dmytro Doncow. Życie i aktywność publicystyczno – społecznapo II wojnie
światowej. Koncepcja państwa ukraińskiego; drogi wiodące do odzyskania
niepodległości, krytyka demokracji i socjalistycznej elity ukraińskiej, wartości
chrześcijańskie, Nowy Porządek Świata.

W1, U1, K2

6.

St. Bandera wobec Związku Sowieckiego i Sowieckiej Ukrainy. Koncepcja
polityczna, metody walki politycznej przeciwko Związkowi Sowieckiemu, system
polityczny wolnej Ukrainy u St. Bandery. Rewolucja nacjonalistyczna.

W1, U1, K1, K2

7.

Ukraina w myśli politycznej Romana Rachmannego. Środowisko „Suczasnosti”
wobec procesów politycznych w Związku Sowieckim. Koncepcja trzeciej drogi.

W1, U1, K1

8.

J. Małaniuk i jego krytyka ”małorosyjskości”. Polityczne konsekwencje koncepcji
„małorosyjskości”. Tło kulturowe i społeczne publicystyki J. Małaniuka.

W1, U1, K1, K2

9.

Powojenna emigracja lewicowa: Ukraińska Partia Rewolucyjno – Demokratyczna. I.
Bahrianyj i B. Osadczuk.

W1, U1, K1

10.

Recepcja emigracyjnej myśli politycznej diaspory we współczesnej Ukrainie.

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
test cząstkowy w połowie semestru, test końcowy pisemny, 75%
obecności na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Decentralizacja i samorząd terytorialny w Polsce i w Ukrainie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.280.5cd42d44a7feb.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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Charakterystyka procesu decentralizacji w Polsce i w Ukrainie.

C2

Zapoznanie studenta z rozwojem i ewolucją samorządu terytorialnego w Polsce i w Ukrainie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu zjawiska i procesy polityczne,
społeczne i gospodarcze oraz ich wpływ
na kształtowanie oraz rozwój samorządu
terytorialnego w Polsce i w Ukrainie.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02,
SPU_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

w pogłębionym stopniu specyﬁkę i formy współpracy
między polskimi i ukraińskimi instytucjami
samorządowymi.

SPU_K2_W01,
SPU_K2_W02,
SPU_K2_W03

zaliczenie na ocenę

U1

wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować
i rozwiązywać złożone problemy właściwe dla studiów
polsko-ukraińskich poprzez odpowiedni dobór źródeł
i informacji z nich pochodzących oraz dobór
i stosowanie właściwych metod i narzędzi.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02,
SPU_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska
polityczne, społeczne i ekonomiczne wpływające
na rozwój samorządności w Polsce i w Ukrainie oraz
stosunków dwustronnych Polski i Ukrainy.

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02,
SPU_K2_U03

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_K01,
SPU_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści odnoszących się do zagadnień właściwych dla
studiów polsko-ukraińskich.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Decentralizacja i samorząd w Polsce i na Ukrainie w perspektywie historycznej.
Struktura terytorialna państwa - porównanie Polski i Ukrainy. Konstytucyjno ustawowy kształt samorządu terytorialnego w Polsce i na Ukrainie. Zakres
kompetencji samorządu terytorialnego w Polsce i na Ukrainie. Reforma samorządu
terytorialnego w Polsce. Reforma samorządu terytorialnego na Ukrainie ( projekty
reform po roku 2004 ). System wyborczy do organów samorządowych na
przykładzie Polski i Ukrainy. Status radnych i deputowanych w samorządzie
polskim i ukraińskim. Organy wykonawcze administracji samorządowej w Polsce i
na Ukrainie. Status pracowników samorządowych w Polsce i na Ukrainie.
Partycypacja obywatelska w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce i na
Ukrainie. Podstawa materialna i ﬁnansowa samorządu w Polsce i na Ukrainie.

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Zaliczenie pisemnego testu cząstkowego oraz testu końcowego.
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Języki, narody, polityka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.280.5cd42d44cef2e.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
fakultatywny

Okres
Semestr 4

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

w pogłębionym stopniu zjawiska i procesy związane
z sytuację oraz polityką językową w Polsce,
na Ukrainie, w Europie oraz na świecie, ich wpływ
na kształtowanie relacji polsko – ukraińskich i rozwój
współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą w wymiarze
regionalnym i ogólnoeuropejskim

SPU_K2_W02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska
związane z sytuację oraz polityką językową w Polsce,
na Ukrainie, w Europie oraz na świecie oraz wzajemne
relacje między nimi w kontekście studiów polskoukraińskich oraz w kontekście stosunków
dwustronnych Polski i Ukrainy

SPU_K2_U02

esej

SPU_K2_K02

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania
i inicjowania działalności wspierającej rozwój
stosunków polsko-ukraińskich w sferze społecznej,
politycznej i gospodarczej, zarówno na poziomie
lokalnym jak i ogólnopaństwowym

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Język i jego cechy, funkcje. Różnorodność języków świata. Klasyﬁkacji języków.
Języki a grupy narodowe i etniczne. Język a tożsamość narodowa.

W1

2.

Wielojęzycznośc, jej rodzaje. Zjawiska związane z wielojęzycznością. Język /
dialekt / odmiana regionalna / gwara/ etnolekt – dywagacje pojęciowe i przykłady

W1

3.

. „Językowa mapa” Europy. Języki narodowe w Europie. Języki mniejszościowe i
regionalne Europy oraz języki zagrożone. Języki emigrantów w wybranych krajach
Europy

W1, U1

4.

Polityka jezykowa: ogólne zagadnienia. Obiekty polityki językowej oraz
planowania językowego. Cele polityki językowej. Status oraz korpus języka jako
obiekt polityki językowej. Subiekty polityki językowej. Modele oraz zasady polityki
językowej.

W1, U1, K1

Sylabusy
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5.

Polityka językowa w wybranych krajach w perspektywie historycznej (Wielka
Brytania, Francja, Niemcy, Austro-Węgry, ZRSR). Lingwistyczne projekty oraz
eksperymenty (idea wspólnego języka słowiańskiego, samnordisk, ortatürk in.)

W1, U1, K1

6.

Sytuacja językowa, jej wyznaczniki. Sytuacje językowe w krajach wielojęzycznych
(Hiszpania, Belgia, Szwajcaria, kraje byłej Jugosławii): zapisy konstytucyjne oraz
praktyka. Współczesne konﬂikty językowe.

W1, U1, K1

7.

Polityka językowa w UE: podstawy prawne. Polityka wielojęzyczności oraz jej
realizacja. Instytucje, organizacje oraz programy analizujące / monitorujące
zjawiska związane z wielojęzycznością w Europie i jej regionach.

W1, U1, K1

8.

Języki mniejszościowe i regionalne w Europie, ich sytuacja i ochrona. Europejska
Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych oraz jej realizacja. Najmniejsze
języki Europy.

W1, U1, K1

9.

Języki mniejszościowe i regionalne w Europie, ich sytuacja i ochrona. Europejska
Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych oraz jej realizacja. Najmniejsze
języki Europy.

W1, U1, K1

10.

Polityka językowa w Polsce. Języki mniejszościowe i regionalne w Polsce. Język
ukraiński w Polsce

W1, U1, K1

11.

Sytuacja językowa oraz polityka językowa na Ukrainie. Języki mniejszościowe na
Ukrainie oraz ich sytuacja. Język polski na Ukrainie.

W1, U1, K1

12.

Przeszła, współczesna oraz przyszła lingua franca Europy. Sytuacja języka
angielskiego. Warianty języka angielskiego. Global English. Przyszłość językowa
Europy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

na ocenę zaliczeniową w równych częściach złożą się
zaliczenie pisemne, esej, prezentacja oceny za zaliczenie pisemne, prezentację na wybrany
temat oraz esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach min. 75%

Sylabusy
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Przedmiot fakultatywny 3
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia polsko-ukraińskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSPUS.280.5cdbeea9a1431.22

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
fakultatywny

Okres
Semestr 4

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

Cel określony przez osobę aktualnie prowadzącą zajęcia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie historię polsko-ukraińskich
relacji w kontekście polityki międzynarodowej

SPU_K2_W02,
SPU_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Student potraﬁ poddać analizie zjawiska polityczne
jakie mają wpływ na relacje polsko-ukraińskie

U1

SPU_K2_U01,
SPU_K2_U02

zaliczenie na ocenę

SPU_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student wykorzystuję w pracy naukowej wiedzę
ekspertów

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe związane z dyscypliną nauki o polityce i administracji podane
przez prowadzącego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach, pozytywna ocena ze sprawdzianu
końcowego

199 / 199

Załącznik nr 203 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kierunek:

TransAtlantic Studies
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Forma kształcenia:
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

TransAtlantic Studies

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

angielski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o polityce i administracji 59%
Nauki socjologiczne

20%

Nauki o kulturze i religii

18%

Literaturoznawstwo

3%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Ze względu na specyﬁczny obszar badań (relacje transatlantyckie), a także szerokie odniesienie do różnorodnych kwestii
politycznych, społecznych i kulturowych w wymiarze amerykańskim i europejskim, oferta dydaktyczna na kierunku
TransAtlantic Studies znacząco odbiega od innych programów studiów oferowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim. Program
zorientowany jest na wykształcenie pogłębionej wiedzy w zakresie czynników kształtujących współczesne stosunki
transatlantyckie. Przestrzeń transatlantycka staje się tu głównym punktem odniesienia, ze względu na fakt, że stanowi
obszar, w obrębie którego szereg procesów nakierowanych na integrację i tworzenie ośrodów wpływu zostało z sukcesem
zaprojektowanych oraz zrealizowanych. Wiedza na temat historii i perspektyw projektu transatlantyckiego tworzy kontekst
dla analizy procesów globalnych, kształtujących współczesną rzeczywistość międzynarodową. Podstawowym założeniem
programu jest jego wielowątkowość oraz interdyscyplinarność. Zakładane efekty uczenia się, w zakresie wiedzy,
umiejętności oraz kompetecji stanowią unikalną kompozycję, zorientowaną na potrzeby absolwenta zainteresowanego pracą
w międzynarodowym środowisku, aktywnie kształtującego rzeczywistość gospodarczą i społeczną. Elementem różnicującym
jest również stosowanie języka angielskiego jako języka wykładowego. Troska o podnoszenie jakości kształcenia i
aktualizowanie treści programowych wyraża się między innymi poprzez współpracę z zewnętrznymi instytucjami i
interesariuszami. Jest to np. współpraca z Dowództwem Komponentu Wojsk Specjalnych (wykłady gościnne, wizyty
edukacyjne, konsultacje prac magisterskich dotyczących bezpieczeństwa); współpraca z Instytutem Kościuszki (głównie przy
organizacji konferencji przez koło TAS); współpraca z German Marshall Fund (konferencja, publikacje, Brussels Forum,
podczas którego studenci TAS mają możliwość pracować jako wolontariusze) czy współpraca z George C. Marshall Center European Center for Security Studies.
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Koncepcja kształcenia
Kształcenie na kierunku TransAtlantic Studies ma na celu rozszerzanie wiedzy w zakresie objętym programem studiów,
rozwijanie umiejętności indywidualnego oraz grupowego rozwiązywania problemów społecznych, podejmowanie nowych
wątków naukowych dotyczących zagadnień transatlantyckich, dbanie o jak najwyższą jakość dydaktyki, wspieranie dalszego
kształcenia na poziomie uniwersyteckim, a także stymulowanie samodzielnego dążenia studenta do rozszerzania swojej
wiedzy oraz wdrażania nabytych umiejętności i kompetencji społecznych w życiu publicznym i prywatnym. Powyższe cele
odpowiadają misji i strategicznym celom Uczelni określonym w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata
2014-2020. Program studiów pozostaje także w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce.
Studia oferują rozszerzoną wiedzę odnoszącą się do różnorodnych zagadnień politycznych, społecznych i kulturowych
składających się na unikalny charakter relacji na linii Ameryka Północna – Europa. Student ma okazje rozszerzyć i pogłębić
swoją wiedzę w zakresie nauk społecznych. Treści kształcenia w ramach przedmiotów podstawowych uwzględniają specyﬁkę
problemową kierunku. Studenci poznają więc teorie dotyczące procesów polityczno-społecznych w kontekście rzeczywistości
transatlantyckiej. Różnorodne aspekty obyczajów, praktyki politycznej, rzeczywistości ekonomicznej, społecznej i
instytucjonalnej na kontynencie amerykańskim i europejskim, analizowane są pod kątem ich wpływu na stan wzajemnych
interakcji zachodzących na wielu różnorodnych płaszczyznach.

Cele kształcenia
Nabycie przez studentów pogłębionej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji związanych z teoretycznymi i
praktycznymi aspektami relacji transatlantyckich,
zdobycie przez studentów pogłębionej wiedzy odnoszącej się do różnorodnych zagadnień politycznych, społecznokulturowych, prawnych i historycznych składających się na unikalny charakter współczesnych relacji na linii Ameryka
Północna – Europa,
zdobycie przez studentów pogłębionej wiedzy na temat roli oraz znaczenia struktur i instytucji społecznych i
politycznych w wymiarze międzynarodowym,
rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i weryﬁkowania informacji oraz analizowania procesów
społeczno-politycznych w kontekście rzeczywistości transatlantyckiej,
rozwinięcie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów i wykorzystywania zdobytej wiedzy w życiu
zawodowym,
doskonalenie znajomości specjalistycznego języka angielskiego.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Kierunek powstał aby zaspokoić potrzeby rynku związane z wzrastającą internacjonalizacją procesów społecznych i
gospodarczych, które z poziomu lokalnego przenoszą się na poziom międzynarodowy i globalny. Wzrost oddziaływania
korporacji międzynarodowych w gospodarce Polski, konieczność dostosowania standardów działania wielu sektorów do
wymogów regulacji europejskich i międzynarodowych, wzrost znaczenia instytucji Unii Europejskiej oraz innych instytucji
pełniących funkcje w obszarze regionalnego i globalnego zarądzania, internacjonalizacja działalności instytucji
samorządowych, NGOs i innych instytucji publicznych, powodują zapotrzebowanie na umiejętności i kompetencje z zakresu
budowania porozumienia międzykulturowego i kreowania przestrzeni współpracy. Historia stosunków transatlantyckich,
wielość inicjatyw realizowanych w tej przestrzeni, trwałość powiązań, jak i natura istniejących barier i problemów stanowią
naturalny punkt odniesienia w kontekście odpowiadania na wyżej wymienione potrzeby społeczne i gospodarcze.
Zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu historii i współczesności stosunków transatlantyckich jest również konsekwencją
wzrastającej mobilności. Młodzi Amerykanie (szczególnie ci o polskich korzeniach) i Europejczycy w coraz większym stopniu
zainteresowani są podejmowaniem studiów i pracy w Polsce, podczas gdy młodzi Polacy szukają szans edukacyjnych w
Stanach Zjednoczonych i państwach Unii Europejskiej. Tendencje te powodują, że w naturalny sposób reprezentanci tej
grupy stają się agentami zmiany w przestrzeni transatlantyckiej, decydując o charakterze i trwałości powiązań między
Stanami Zjednoczonymi i Europą. Stają się oni tym samym częścią składową potencjału Zachodu, ważnym również w
kontekście w rywalizacji gospodarczej z państwami azjatyckimi.
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Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Koncepcja kształcenia opiera się na dwóch zasadniczych komponentach:
a) stworzenie środowiska edukacyjnego, które w naturalny sposób kształtować będzie kompetencje w zakresie budowania
porozumienia międzynarodowego, negocjacji, współpracy, inicjowania i realizacji inicjatyw w zakresie nauki, gospodarki oraz
polityki. Cel ten realizowany jest poprzez umiędzynarodowienie kształcenia (kierunek skierowany do obcokrajowców),
wprowadzenie języka angielskiego jako języka wykładowego oraz dążenie do uczestnictwa w międzynarodowych
inicjatywach akademickich. Uzyskane w ten sposób efekty uczenia się odpowiadają na potrzeby stawiane przed
absolwentami sprawującymi role społeczne i gospodarcze w międzynarodowym środowisku.
b) przekazywanie pogłębionej, interdyscyplinarnej wiedzy umożliwiającej sprawne poruszanie się w dynamicznie
zmieniającym się środowisku społeczno-gospodarczym oraz budowanie umiejętności reagowania na zmiany oraz twórczego
wykorzystania przekazywanej wiedzy. Opracowanie na potrzeby kierunku efektyuczenia się zorientowane są na wiedzę,
umiejętności i kompetencje z zakresu budowania porozumienia międzykulturowego i kreowania przestrzeni współpracy.
Absolwenci są w stanie wykorzystać nabytą wiedzę i kompetencje społeczne do pracy w instytucjach publicznych
(społecznych, politycznych, kulturalnych), w tym w instytucjach amerykańskich w Europie lub też europejskich w Stanach
Zjednoczonych. Poprzez nacisk na umiejętności realizowania konkretnych projektów w obszarze relacji transatlantyckich,
studia dają podstawę do podjęcia pracy w dynamicznie rozwijających się międzynarodowych korporacjach. Jednocześnie
absolwenci TransAtlantic Studies wykazują daleko idącą wrażliwość społeczną na problemy wynikające ze złożoności
kulturowej. Ich wiedza i umiejętności w zakresie prowadzenia i kształtowania stosunków dyplomatycznych, realizowania
projektów naukowych i społecznych przy wykorzystaniu cech nowej rzeczywistości komunikacyjnej sprawia, że stają się
pożądanymi pracownikami instytucji i organizacji funkcjonujących w obszarze dyplomacji, handlu zagranicznego czy
informacji publicznej.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych jest jednostką interdyscyplinarną, zatrudniającą specjalistów w dziedzinie nauk
o polityce i stosunków międzynarodowych, socjologów, historyków, kulturoznawców oraz literaturoznawców. Instytut
koncentruje się na szeroko rozumianych studiach amerykanistycznych i latynoamerykanistycznych oraz studiach w zakresie
migracji międzynarodowych (w wymiarze globalnym, z naciskiem na zagadnienia związane z Unią Europejską, stosunkami
transatlantyckimi oraz Australią).
Do głównych obszarów badań prowadzonych w Instytucie należą:
badania z zakresu historii Stanów Zjednoczonych, stosunków międzynarodowych, relacji transatlantyckich,
badania z zakresu procesów politycznych, polityk i instytucji publicznych, dyplomacji,
badania z zakresu ruchów migracyjnych i polityki migracyjnej,
badania z zakresu zmiany społecznej i procesów społecznych w Stanach Zjednoczonych oraz na linii transatlantyckiej,
badania z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa, polityki i
kultury,
badania z zakresu zarządzania globalnego, ekonomii i przywództwa,
badania z zakresu historii i współczesnej roli Polonii w Amerykach i w Europie.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Program studiów w ramach kierunku odzwierciedla główne linie badań prowadzonych w jednostce. Badawcze osiągnięcia od
wielu lat prezentowane są w monograﬁach, artykułach naukowych, pracach o charakterze przeglądowym, syntetycznym,
podczas krajowych, a nade wszystko międzynarodowych konferencji naukowych. Prowadzone kursy mają na celu zapoznanie
słuchaczy z przekształceniami polityczno-społecznymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Europie (w tym w Polsce), ze
szczególnym uwzględnieniem procesów rozgrywających się w sferach najbardziej intensywnej współpracy transatlantyckiej
(instytucje polityczne, oddziaływania biznesowe, współpraca w zakresie bezpieczeństwa, oddziaływania kulturowe).
Problematyka kursów ma charakter interdyscyplinarny, nakierowany na uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat roli
jednostek w procesach społecznych (procesy migracyjne, badania nad przywództwem, digitalizacja i jej skutki), instytucji
(instytucje polityczne i społeczne o charakterze państwowym, międzynarodowym, transnarodowym) oraz procesów
globalnych (procesy integracji ekonomicznej, globalizacja kultury) w kształtowaniu przestrzeni współpracy i kreowaniu
inicjatyw na linii Stany Zjednoczone – Europa. Treści kształcenia przekazywane w ramach kursów prowadzonych na kierunku
Transatlantic Studies systematycznie uzupełniane są o aktualne rezultaty badań, w tym te wynikające z projektów
badawczych realizowanych przez zatrudniownych w IAiSP pracowników badawczo-dydaktycznych, tak aby jak najlepiej
odpowiadały na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze. Wśród zrealizowanych i obecnie realizowanych projektow można
wymienić: projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki, zrealizowany pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Zachary, prof. UJ,
"Polska w stosunkach transatlantyckich - narzędzia, perspektywy i znaczenie Polski w kształtowaniu debaty
transatlantyckiej"; grant badawczy Narodowego Centrum Nauki, zrealizowany przez zespół pod kierunkiem dra Marcina
Gabrysia „Kanada jako mocarstwo selektywne. Rola i pozycja międzynarodowa Kanady po 1989 roku"; grant badawczy
Narodowego Centrum Nauki i Niemieckiej Wspólnoty Badawczej (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG) Trust and
Transparency in an Age of Surveillance. American, German and Polish Perspectives (Zaufanie i przejrzystość w czasach
inwigilacji. Perspektywa amerykańska, niemiecka i polska), kierowany przez dr. hab. Pawła Laidlera, prof. UJ; grant badawczy
Narodowego Centrum Nauki „Negotiating Cultural Diﬀerences in the Digital Communication Era", kierowany przez prof. dr.
hab. Garry'ego Robsona; grant badawczy Narodowego Centrum Nauki, „Pomiędzy Kanadą a Polską: transnarodowe praktyki,
przekazy polityczne i obywatelskie zaangażowanie”, realizowany przez dr Agnieszkę Małek.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedzibą Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest nowoczesny budynek oddany do użytku w 2020 roku po
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gruntownym remoncie i termomodernizacji. Budynek położony jest przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Budynek wyróżnia się
wykorzystaniem technologii termomodernizacyjnych, a w szczególności:
zamontowaniem na całej południowej elewacji (6 kondygnacji) paneli fotowoltaicznych najnowszej generacji,
wyposażeniem wszystkich pomieszczeń biurowych i dydaktycznych w termo konwektory,
zainstalowaniem systemu BMS (Building Management System - system zarządzania systemami automatycznego
sterowania w budynku. Zadaniem automatyki BMS jest integrowanie instalacji występujących w obiekcie –
oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji itp.).
Budynek dysponuje 68 salami niezbędnymi do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia jednocześnie dla
2673 osób, w tym:
13 salami wykładowymi dla większych grup (45−220 miejsc),
23 salami wykładowymi dla grup średniej wielkości (30−40 miejsc),
39 salami seminaryjnymi i lektoratowymi (do 25 miejsc),
3 pracowniami komputerowymi z 60 stanowiskami.
Sale wykładowe pozwalają na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod audiowizualnych zarówno dla dużych grup
studentów, jak i mniejszych. Większe sale dydaktyczne wyposażone są w stacjonarne rzutniki (największe trzy sale – w
rzutniki laserowe najnowszej generacji), ekrany i zasłony sterowane elektrycznie z pulpitu wykładowcy oraz nagłośnienie i
monitory wielkogabarytowe. Sale seminaryjne wykorzystywane są do prowadzenia ćwiczeń, konwersatoriów, lektoratów i
seminariów. Sale te wyposażone są w tablice suchościeralne, mobilne rzutniki i ekrany. W całym budynku Wydziału można
korzystać z sieci komputerowej zarówno stacjonarnej, jak i mobilnej.
Infrastrukturę tworzą także wspólne przestrzenie, takie jak szatnia, stołówka oraz tzw. common-room dla studentów i
doktorantów. Przewidziano również miejsce dla kół naukowych i samorządu studenckiego. Przed wejściami do budynku
usytuowane zostały także miejsca parkingowe dla rowerów. Na VI piętrze ulokowany został pokój dla matki karmiącej.
Wszystkie pomieszczenia budynku, na wszystkich kondygnacjach dostępne są dla osób niepełnosprawnych (windy i
pochylnie). W każdej sali dydaktycznej przewidziano miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
Biblioteka wydziałowa zajmuje powierzchnię 1529 m.kw. (wypożyczalnia, czytelnia, magazyny); gromadzi podręczniki,
monograﬁe i publikacje oraz czasopisma naukowe. Biblioteka udostępnia zbiory do domu oraz do pracy na miejscu. W
bibliotece znajdują się miejsca dla pracy cichej studentów. Znaczna część zbiorów ulokowana jest w tzw. wolnym dostępie.
Księgozbiory zabezpieczone zostały chipami. Przy wyjściach z biblioteki umieszczone są bramki elektroniczne. Funkcjonuje
także tzw. wrzutnia nocna, umożliwiająca zwroty książek o dowolnej porze.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0312

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Studia na kierunku TransAtlantic Studies trwają dwa lata, w trakcie których student realizuje przedmioty obowiązkowe oraz
fakultatywne. Zajęcia fakultatywne (49 ECTS) wybierane są spośród przedmiotów z zakresu nauk o polityce i administracji
oraz nauk o kulturze i religii. Znaczącym elemetem studiów jest praca własna studenta (np. lektura wskazanych tekstów,
przygotowanie prac pisemnych, realizacja projektów) oraz indywidualne lub grupowe konsultacje z prowadzącymi zajęcia.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

103

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

0

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

49

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 769

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Nie dotyczy

Ukończenie studiów

Program
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Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Aby ukończyć stacjonarne studia II stopnia na kierunku TransAtlantic Studies, student zobowiązany jest zaliczyć wszystkie
zajęcia przewidziane w programie studiów, których łączna wartość wynosi 120 ECTS oraz złożyć pracę dyplomową i zdać
egzamin dyplomowy. Egzamin dyplomowy ma formę ustną. Przeprowadza go komisja, w skład której wchodzą
przewodniczący, recenzent i promotor. Członkowie komisji zadają pytania odnoszące się do problematyki pracy dyplomowej
oraz tematyki zawartej w programie studiów. Zasady obliczania ogólnego wyniku studiów są określone w Regulaminie
Studiów UJ.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

TAS_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób charakter, miejsce i znaczenie nauk
społecznych, ich specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną w systemie nauk, którą
jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej

P7U_W, P7S_WG

TAS_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię charakterystyczną dla
relacji transatlantyckich oraz politologiczne, socjologiczne i kulturowe teorie służące
analizie złożonych stosunków euroatlantyckich przełomu XX i XXI wieku

P7U_W, P7S_WG

TAS_K2_W03

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu ewolucję relacji między Europą a
USA oraz jej wpływ na stosunki międzynarodowe w skali globalnej

P7S_WG

TAS_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu różnice i podobieństwa w podejściu
USA i Europy do globalnych problemów oraz będące tego konsekwencją przemiany
we wzajemnych realacjach oraz idei partnerstwa

P7S_WG,
P7S_WK

TAS_K2_W05

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób przebieg procesów interakcji
społecznych i politycznych konkretnych grup i organizacji, szczególnie w wymiarze
transatlantyckim

P7U_W, P7S_WG

TAS_K2_W06

Absolwent zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz
prawa autorskiego, a także umie je zastosować w środowisku zawodowym

P7S_WK

Kod

Treść

PRK

TAS_K2_U01

Absolwent potraﬁ prawidłowo analizować i wyjaśniać zachowania społeczne i
kulturowe w życiu publicznym społeczeństw zachodnich

P7S_UW, P7U_U

TAS_K2_U02

Absolwent potraﬁ wyszukiwać oraz dokonywać krytycznej analizy tekstów i
dokumentów źródłowych odnoszących się do relacji transatlantyckich

P7S_UW, P7U_U

TAS_K2_U03

Absolwent potraﬁ identyﬁkować podstawowe obszary współpracy oraz wyzwań w
wymiarze politycznym, militarnym, społecznym i kulturowym w relacjach
euroatlantyckich

P7S_UU

TAS_K2_U04

Absolwent potraﬁ wykorzystywać wiedzę o stosunkach transatlantyckich do
samodzielnej i twórczej analizy procesów zachodzących na arenie międzynarodowej

P7U_U, P7S_UW

TAS_K2_U05

Absolwent potraﬁ prognozować procesy i zjawiska społeczne o różnej skali zasięgu
(krajowe, transatlantyckie, międzynarodowe) z uwzględnieniem zjawisk politycznych,
ekonomicznych i demograﬁcznych wpływających na doświadczenia człowieka w
dobie globalizacji

P7U_U, P7S_UW

TAS_K2_U06

Absolwent potraﬁ samodzielnie poszerzać i aktualizować posiadaną wiedzę, między
innymi poprzez udział w konferencjach i innych wydarzeniach o charakterze
naukowym

P7S_UU

TAS_K2_U07

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotowywać złożone projekty społeczne inicjując
je lub współpracując z innymi osobami w celu uzyskania jak najwyższej efektywności i P7S_UO
jakości pracy

TAS_K2_U08

Absolwent potraﬁ posługiwać się biegle językiem angielskim oraz komunikować się w
tym języku na tematy specjalistyczne, związane z szeroko rozumianymi relacjami
transatlantyckimi

Umiejętności

Efekty uczenia się

P7S_UK
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Kompetencje społeczne
Kod

Treść

TAS_K2_K01

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego rozpoznawania, wartościowania i
podejmowania ról społecznych na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej w P7S_KO, P7S_KR
perspektywie krajowej i międzynarodowej

TAS_K2_K02

Absolwent jest gotów do odgrywania aktywnej roli w życiu społecznym poprzez
wdrażanie pogłębionej wiedzy i umiejętności oraz skuteczne przekazywanie jej
innym, a także umiejętnego korzystania z pomocy ekspertów

P7U_K, P7S_KK

TAS_K2_K03

Absolwent jest gotów do uczestnictwa w przygotowaniu krajowych i
międzynarodowych projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne i
kulturowe, jak również propagowania ich w konkretnych środowiskach

P7S_KO

TAS_K2_K04

Absolwent jest gotów do rozpoznawania wyzwań rozwojowych swojej roli w
kontekście współczesnych realiów organizacyjnych poprzez krytyczną ocenę swojej
wiedzy oraz ustawiczne doskonalenie umiejętności

P7S_KK, P7S_KR

TAS_K2_K05

Absolwent jest gotów do zastosowania swojej wiedzy i umiejętności
interdyscyplinarnych wdrażając je w życiu publicznym, w tym zawodowym

P7S_KK, P7S_KO

Efekty uczenia się

PRK
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Plany studiów
W trakcie całego cyklu studiów student jest zobowiązany zrealizować 11 przedmiotów fakultatywnych, których treści
ogniskują się wokół dwóch dyscyplin: wiodącej nauki o polityce i administracji (P) oraz nauk o kulturze i religii (K). Dyrekcja
Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

TransAtlantic Studies 101

15

3,0

zaliczenie

O

Theory and Practice in Social and Political Studies

60

8,0

egzamin

O

American Visions of Europe

60

8,0

egzamin

O

Health and Safety in Education

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Elective Courses

F

American Youth Culture

30

4,0

egzamin

F

Cinema and Migration in Latin America

30

4,0

egzamin

F

History of the 1950s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1960s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1970s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1980s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1990s

30

4,0

egzamin

F

Languages and Language Policies of the U.S. and Canada

30

4,0

egzamin

F

Power Games – Politics and Sports in Transatlantic Relations

30

4,0

egzamin

F

Science Fiction as Social and Political Allegory

30

4,0

egzamin

F

The Globalisation of "Black" American Expressive Culture

30

4,0

egzamin

F

The Special Relationship

30

4,0

egzamin

F

Things fearful to name - history of sexuality in US

30

4,0

egzamin

F

Transatlantic Cinema

30

4,0

egzamin

F

Transatlantic Cultural Practice

30

4,0

egzamin

F

Transatlantic Inﬂuences in Contemporary Music

30

4,0

egzamin

F

Elective Course

30

4,0

egzamin

F

W trakcie całego cyklu studiów student jest zobowiązany zrealizować 11 przedmiotów fakultatywnych, których treści
ogniskują się wokół dwóch dyscyplin: wiodącej nauki o polityce i administracji (P) oraz nauk o kulturze i religii (K). Dyrekcja
Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Semestr 2

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Research Methods in Social Studies

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

World Order After Pax Americana

60

8,0

egzamin

European Identity

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

MA Seminar

15

3,0

zaliczenie

Przedmiot

O

Elective Courses

O
F

American Youth Culture

30

4,0

egzamin

F

Cinema and Migration in Latin America

30

4,0

egzamin

F

History of the 1950s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1960s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1970s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1980s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1990s

30

4,0

egzamin

F

Languages and Language Policies of the U.S. and Canada

30

4,0

egzamin

F

Power Games – Politics and Sports in Transatlantic Relations

30

4,0

egzamin

F

Science Fiction as Social and Political Allegory

30

4,0

egzamin

F

The Globalisation of "Black" American Expressive Culture

30

4,0

egzamin

F

The Special Relationship

30

4,0

egzamin

F

Things fearful to name - history of sexuality in US

30

4,0

egzamin

F

Transatlantic Cinema

30

4,0

egzamin

F

Transatlantic Cultural Practice

30

4,0

egzamin

F

Transatlantic Inﬂuences in Contemporary Music

30

4,0

egzamin

F

Elective Course

30

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Transatlantic Security

30

6,0

egzamin

O

Social Change in the Age of Globalization

60

8,0

egzamin

O

Transatlantic Literature

30

4,0

zaliczenie

O

Religion and Identity in Poland

30

4,0

zaliczenie

O

MA Seminar

30

4,0

zaliczenie

O

Semestr 3
Przedmiot

Elective Courses

F

American Youth Culture

30

4,0

egzamin

F

Cinema and Migration in Latin America

30

4,0

egzamin

F

Plany studiów

13 / 108

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

History of the 1950s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1960s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1970s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1980s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1990s

30

4,0

egzamin

F

Languages and Language Policies of the U.S. and Canada

30

4,0

egzamin

F

Power Games – Politics and Sports in Transatlantic Relations

30

4,0

egzamin

F

Science Fiction as Social and Political Allegory

30

4,0

egzamin

F

The Globalisation of "Black" American Expressive Culture

30

4,0

egzamin

F

The Special Relationship

30

4,0

egzamin

F

Things fearful to name - history of sexuality in US

30

4,0

egzamin

F

Transatlantic Cinema

30

4,0

egzamin

F

Transatlantic Cultural Practice

30

4,0

egzamin

F

Transatlantic Inﬂuences in Contemporary Music

30

4,0

egzamin

F

Elective Course

30

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

The Politics of Law in the U.S. and EU

30

6,0

egzamin

O

Polish-American Relations

30

6,0

egzamin

O

MA Seminar

15

10,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Elective Courses

F

American Youth Culture

30

4,0

egzamin

F

Cinema and Migration in Latin America

30

4,0

egzamin

F

History of the 1950s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1960s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1970s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1980s

30

4,0

egzamin

F

History of the 1990s

30

4,0

egzamin

F

Languages and Language Policies of the U.S. and Canada

30

4,0

egzamin

F

Power Games – Politics and Sports in Transatlantic Relations

30

4,0

egzamin

F

Science Fiction as Social and Political Allegory

30

4,0

egzamin

F

The Globalisation of "Black" American Expressive Culture

30

4,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

The Special Relationship

30

4,0

egzamin

F

Things fearful to name - history of sexuality in US

30

4,0

egzamin

F

Transatlantic Cinema

30

4,0

egzamin

F

Transatlantic Cultural Practice

30

4,0

egzamin

F

Transatlantic Inﬂuences in Contemporary Music

30

4,0

egzamin

F

Elective Course

30

4,0

egzamin

F

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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TransAtlantic Studies 101
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.210.6049c5e07805f.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć będzie wprowadzenie studentów w zagadnienia relacji transatlantyckich. Przyjrzymy się ich
teoretycznym koncepcjom i ich rozwojowi; Omówimy pokrótce genezę relacji między Stanami Zjednoczonymi
i Eurazją od XIX wieku. Celem zajęć będzie przekazanie studentom wiedzy na temat historycznych aspektów tych
relacji wraz z ich odniesieniem do czasów współczesnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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kwestie związane z rozwojem relacji transatlantyckich
od okresu XIX wieku

W1

TAS_K2_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

osadzić historyczny zakres relaciji transatlantyckich
we współczesnym kontekście

TAS_K2_U04

zaliczenie pisemne

U2

wskazać genezę i rozwój najważniejszych koncepcji
teoretycznych relacji transatlantyckich

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05

zaliczenie pisemne

TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
udziału w szeroko rozumianych projektach
transatlantyckich

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy stosunków transatlantyckich pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i
państwami Europy i Azji od XIX wieku do czasów współczesnych; Rozwój Stanów
Zjednoczonych jako supermocarstwa i ich relacje z Rosją i państwami Europy
Zachodniej; Podstawowe koncepcje teoretyczne rozwoju stosunków
transatlantyckich; Ideologie i konkurencja o zasoby między państwami
sojuszniczymi i niezaangażowanymi w świecie post-kolonialnym.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Zaliczenie na ocenę na podstawie zaliczenia pisemnego.
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Sylabusy
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Theory and Practice in Social and Political Studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.210.5ca75b5789d98.22

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 socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Studenci osiągną pogłębione zrozumienie teorii społecznej i paradygmatu kulturoznawstwa i będą umieli
umieścić je w szerszym kontekście nauk humanistycznych i społecznych; Będą zdolni do Analizy i interpretacji
podstawowych pojęcia w teorii społecznej, politycznej i kulturowej i stosowania ich do empirycznych przykładów
życia codziennego, kultury popularnej itp.; Rozwiną nawyk niezależnej krytyki, intelektualnej samodzielności
i pewności siebie z perspektywy różnych dyscyplin naukowych; Zapoznają się z głównymi pytaniami,
koncepcjami, teoriami, tradycjami i technikami badań humanistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

najważniejszych myślicieli i główne teorie studiów
społecznych i politycznych oraz ich użyteczność dla
interpretowania codziennych doświadczeń
kulturowych

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02,
TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05,
TAS_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U06,
TAS_K2_U07,
TAS_K2_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wskazać najważniejsze zmiany, zachodzące
w doświadczeniu społecznym i codziennej
rzeczywistości politycznej i społecznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

inicjowania debat i dyskusji na tematy społecznopolityczne w swoich społecznościach lokalnych oraz
podejmowania prób rozwiązania pojawiających się
problemów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie ekspertyzy

20

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie referatu

15

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
200

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Introduction
2. Initial case study – Researching Sport, Class, Masculinity and Community:
theory and method
3. The ‘Culture and Civilisation’ and ‘Culturalist’ approaches
4. Marxism, Ideology and the Frankfurt School
5. Case study # 2 – Society and Subcultures in the UK
6. Modernity and Modernism
7. Postmodernity and Postmodernism
8. The Body
9. Myth & Popular Culture
10. ‘The Interpretation of Cultures’
11. Consumption & Lifestyles

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, zaliczenie zaliczenie na ocenę na podstawie dyskusji na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs oferuje zaawansowane podstawy wybranych tematów studiów społecznych i politycznych oraz okazję do zbadania
rozwoju nowatorskich debat w tej dziedzinie. Kurs zbada zatem, w jaki sposób wybrane zjawiska społeczne i polityczne
zostały zrozumiane z różnych perspektyw teoretycznych, koncentrując się się na krytycznej analizie tekstów kluczowych
myślicieli i idei związanej z oceną ich przydatności do zrozumienia i interpretacji własnych zainteresowań uczniów oraz
codziennych doświadczeń społecznych i politycznych.

Sylabusy
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American Visions of Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.210.6049c68362896.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Pod koniec kursu studenci będą znali gruntowne podstawy historycznego zaangażowania Stanów Zjednoczonych
w sprawy europejskie. Ponadto od studentów oczekuje się ugruntowanej znajomości głównych debat w literaturze
w literaturze przedmiotu. Znajomość ta zostanie sprawdzona na podstawie przygotowania do zajęć, eseju
i egzaminu końcowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

najważniejsze wydarzenia i procesy, które
ukształtowały stosunki między Stanami
Zjednoczonymi a Europą w XX wieku.

TAS_K2_W03

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

TAS_K2_U01

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

TAS_K2_K02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować interakcje między polityką, ekonomią
i bezpieczeństwem w kształtowaniu stosunków
transatlantyckich.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prezentowania swojej wiedzy i punktu widzenia
w publicznych dyskusjach.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie eseju

45

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie referatu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

24 / 108

1. The Emerging Colossus: American-European Relations Before the First World
War
2. The Associated Power: the United States and the First World War
3. The Building of a New International Order: Woodrow Wilson and the Paris Peace
Conference
4. The Return to Isolationism: American-European Relations During the 1920s
5. The United States and the Challenge of Fascism in Europe
6. The Reluctant Liberator: America and the Second World War in Europe
7. The Collapse of the Grand AllianceAlliance: The United States and the Origins of
the Cold War, 1945-50

1.

W1, U1, K1

8. East-West relations and the ‘German Problem'
9. The United States and European Decolonization
10. The United States and European rivalry in the Middle East
11. Empire by Integration? The US and the European Project
12. The Crisis Years: Kennedy, Johnson, and the Transatlantic Crisis
13. Transatlantic Relations, Détente, and German Ostpolitik
14. From the New Cold War to the end of the Cold War
15. Post-Cold War realities in Europe

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

prezentacja

Prezentacja (50%), aktywny udział w zajęciach (50%).

wykład

egzamin pisemny, esej esej akademicki (30%), egzamin pisemny (70%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
The course will consider some of the most important events and processes which have shaped the relationship between the
United States and Europe throughout the twentieth century. The framework of the lectures will be broadly chronological,
examining some of the key issues and events as they unfolded. The workshops will be thematic, addressing in more detail
some of the questions related to the lecture topics, and discussing the relevant literature.

Sylabusy
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American Youth Culture
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.5ca75b579bce7.22

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 kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
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

Celem przedmiotu jest interdyscyplinarna analiza różnorodnych aspektów historii i kultury młodzieżowej
i studenckiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki na tle szerszych zjawisk i procesów społecznych i politycznych
zachodzących w USA.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

różnorodne aspekty kultury i historii młodzieży
w Stanach Zjednoczonych.

TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

egzamin pisemny

W2

złożoność i zróżnicowanie kultury młodzieżowej
w Stanach Zjednoczonych.

TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

egzamin pisemny

W3

amerykańską historię, politykę i społeczeństwo
z perspektywy studiów młodzieżowych.

TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować krytycznie różnorodne aspekty
amerykańskiej kultury młodzieżowej w świetle różnych
paradygmatów kulturowych.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U08

egzamin pisemny

U2

samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę w zakresie
amerykańskiej kultury młodzieżowej.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U06,
TAS_K2_U08

egzamin pisemny

U3

analizować w sposób pogłębiony i omawiać w języku
angielskim różne tematy dotyczące amerykańskiej
kultury młodzieżowej.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U06,
TAS_K2_U08

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Pierwsza część kursu obejmuje historię młodzieży i młodych dorosłych w Stanach
Zjednoczonych Ameryki od początku XX w. aż po współczesność, ze szczególnym
uwzględnieniem rozwoju systemu szkół średnich, przemian kultury młodzieżowej
w latach 50., 60. i 70. oraz roli młodych ludzi w Ruchu Praw Obywatelskich. Druga
część kursu obejmuje różnorodne zagadnienia współczesne, m.in. rolę religii w
życiu młodzieży amerykańskiej, kulturę seksualności oraz nastoletniego
rodzicielstwa, analizy z zakresu Food and Youth Studies, kulturę i sytuację
młodych ludzi należących do różnorodnych mniejszości.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny po zakończeniu kursu. Aktywny udział w dyskusjach
podczas zajęć.
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Cinema and Migration in Latin America
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.604b458eac5e0.22

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 kulturze i religii, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
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

W ramach kursu uczestnicy powinni zdobyć wiedzę o związkach współczesnych kinematograﬁi
latynoamerykańskich i migracji z naciskiem na aktualne procesy migracyjne w regionie Ameryki Łacińskiej oraz
mieć kompetencje w rozpoznawaniu najważniejszych nurtów estetycznych i dostrzeganiu jak narracje ﬁlmowe
wpływają na kształtowanie opinii i postaw społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

najważniejsze procesy migracyjne w Ameryce
Łacińskiej i ich reprezentacje w kinematograﬁi.

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W05

egzamin pisemny

TAS_K2_U01

egzamin pisemny

TAS_K2_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać najważniejsze zjawiska migracyjne w regionie
Ameryki Łacińskiej i estetyki współczesnych
kinematograﬁi latynoamerykańskich.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

oceniania wielorakich problemów związanych
ze współczesnymi ruchami migracyjnymi oraz
konsekwencji rozmaitych konstrukcji narracji
ﬁlmowych dotyczących tych ruchów.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie do kinematograﬁi latynoamerykańskiej 2. Migracja i kino 3.
Migracyjna historia kina latynoamerykańskiego 4. Przedstawienia granicy w kinie
latynoamerykańskim 5. Reprezentacja migrantów w kinie latynoamerykańskim 6.
Przedstawienia podróży w kinie latynoamerykańskim 7. Migracja jako wolność i
historia sukcesu 8. Strach przed migrantami 9. Nieuregulowana migracja w kinie
latynoamerykańskim 10. Imigracja regionalna w kinie latynoamerykańskim 11.
Migracja miejska w kinie latynoamerykańskim 12. Filmowe reﬂeksje na temat
polityki migracyjnej 13. Diaspora latynoamerykańska w kinie 14. Migranci w ﬁlmie
dokumentalnym 15. Quiz

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, metoda
projektów, analiza tekstów

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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History of the 1950s
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.5cab06869f726.22

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 1, Semestr 2,
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

Celem tego kursu jest zdobycie szerszej wiedzy na temat podstawowych aspektów społecznych, kulturowych,
politycznych i ekonomicznych dziesięciolecia lat pięćdziesiątych. Kurs zajmie się także polityką zagraniczną
Stanów Zjednoczonych i jej wpływem na zmieniające się środowisko międzynarodowe lat 50. XX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

najważniejsze trendy społeczne i polityczne w Stanach
Zjednoczonych lat 50. XX wieku

TAS_K2_W05

egzamin pisemny
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W2

tło historyczne omawianej dekady

TAS_K2_W02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować historię gospodarczą omawianej dekady

TAS_K2_U05

egzamin pisemny

U2

zestawiać historię USA w kontekście szerszych zmian
historycznych na świecie

TAS_K2_U01

egzamin pisemny

TAS_K2_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
dyskutować kwestie związane z dekadą lat 50.
w Stanach Zjednoczonych

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza i wpływ zimnej wojny; ekonomia keynesowska; wojna koreańska; główne
trendy społeczne i kulturowe dekady; wyścig kosmiczny; kwestie pracy;
suburbanizacja; prawa obywatelskie

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach oraz zdanie pisemnego egzaminu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe - student powinien uczęszczać na 90% zajęć, pozostałe, w których nie będzie uczestniczył powinien
usprawiedliwić.

Sylabusy
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History of the 1960s
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.5cab0686a137d.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 1, Semestr 2,
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

Celem tego kursu jest zdobycie szerszej wiedzy na temat podstawowych aspektów społecznych, kulturowych,
politycznych i ekonomicznych dekady lat sześćdziesiątych. Kurs zajmie się także polityką zagraniczną Stanów
Zjednoczonych i jej wpływem na zmieniające się środowisko międzynarodowe lat sześćdziesiątych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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podstawowe trendy społeczne i polityczne w Stanach
Zjednoczonych omawianej dekady

W1

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zdobyć prawidłowy dostęp i zrozumienie szerszej
historii gospodarczej rozważanej dekady

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U08

egzamin pisemny / ustny

U2

zestawiać historię USA w kontekście szerszych zmian
historycznych na świecie

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04

egzamin pisemny / ustny

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w projektach dotyczących historii USA

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

John Kennedy i Nowe Pogranicze; polityka wyścigu kosmicznego; prawa
obywatelskie; Lyndon Johnson i Wietnam; wzrost znaczenia New Left;
kontrkultura; muzyka lat 60.; Richard Nixon i „Milcząca Większość”

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Uczestnictwo w zajęciach i zdanie egzaminu końcowego.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe - student powinien uczęszczać na 90% zajęć, pozostałe, w których nie będzie uczestniczył powinien
usprawiedliwić.

Sylabusy
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History of the 1970s
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.5cab0686a2fbf.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 1, Semestr 2,
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

Celem tego kursu jest zdobycie szerszej wiedzy na temat podstawowych aspektów społecznych, kulturowych,
politycznych i ekonomicznych dekady lat 70-tych. Kurs zajmie się także polityką zagraniczną Stanów
Zjednoczonych i jej wpływem na zmieniające się środowisko międzynarodowe lat 70-tych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe trendy społeczne i polityczne w Stanach
Zjednoczonych omawianej dekady

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W05

egzamin pisemny
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W2

tło historyczne omawianej dekady

TAS_K2_W03

egzamin pisemny

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U08

egzamin pisemny

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
prawidłowo umiejscawiać dzieje USA tego okresu
w kontekście szerszych wydarzeń historycznych
na świecie

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
udziału w projektach dotyczących zmieniających się
warunków w polityce światowej w latach 70. XX wieku

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Richard Nixon; détente; Watergate; stagﬂacja; Ford i Carter; kryzys zaufania;
kryzys w Iranie; druga zimna wojna

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach oraz zaliczenie pisemnego egzaminu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe - student powinien uczęszczać na 90% zajęć, pozostałe, w których nie będzie uczestniczył powinien
usprawiedliwić.

Sylabusy
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History of the 1980s
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.5cab0686a4c4f.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 1, Semestr 2,
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

Celem tego kursu jest zdobycie szerszej wiedzy na temat podstawowych aspektów społecznych, kulturowych,
politycznych i ekonomicznych dekady lat 80-tych. Kurs zajmie się także polityką zagraniczną Stanów
Zjednoczonych i jej wpływem na zmieniające się środowisko międzynarodowe lat 80-tych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

podstawowe trendy społeczne i polityczne w Stanach
Zjednoczonych omawianej dekady

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04

egzamin pisemny / ustny

tło historyczne omawianej dekady

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U08

egzamin pisemny / ustny

TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
prawidłowo oceniać i rozumieć historię gospodarczą
USA w latach 80. XX wieku

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uczestniczenia w projektach dotyczących wydarzeń
w USA w latach 80. XX wieku

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rewolucja Reagana; Zimna wojna; Wojna w Afganistanie; ożywienie gospodarcze;
rozwój ery komputerów; era „Yuppie”;1989; koniec zimnej wojny

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Obecność na zajęciach oraz zaliczenie egzaminu końcowego.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe - student powinien uczęszczać na 90% zajęć, pozostałe, w których nie będzie uczestniczył powinien
usprawiedliwić.

Sylabusy
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History of the 1990s
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.6049e4976f81f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
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

Celem zajęć jest przybliżenie studentom wydarzeń lat 90. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Wśród
omawianych zagadnień znajdą się takie kwestie jak koniec zimnej wojny, rozwój hip-hopu, muzyki grunge oraz
straconego pokolenia "generacji X", gospodarcze i społeczne konsekwencje "nowej ekonomii" spod znaku
internetu oraz nadzieje i obawy Ameryki przed podróżą w nowe tysiąclecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znaczenie zaangażowania militarnego USA poza
granicami państwa i kontynentu

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

egzamin pisemny

W2

funkcjonowanie amerykańskiej demokracji
i społeczeństwa i ich role w stosunkach z innymi
krajami

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

egzamin pisemny

TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U08

egzamin pisemny

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

nakreślić dynamikę rozwoju USA w latach 90. XX
wieku

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskutowania dziejów lat 90. w Stanach
Zjednoczonych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Koniec zimnej wojny; Administracja Clintona i "nowa ekonomia" lat 90.; Znacznie
grunge'u i hip-hopu; Wzrost znaczenia Chin; Internet i geneza mediów
społecznościowych.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i zaliczenie egzaminu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Languages and Language Policies of the U.S. and Canada
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.1585083348.22

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 1, Semestr 2,
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 z historią i współczesną specyﬁką polityk językowych w USA i Kanadzie

C2

przedstawienie ewolucji jęz. angielskiego do jego kanadyjskich i amerykańskich dialektów

C3

zapoznanie studentów z podobieństwami i różnicami pomiędzy federalnymi i prowincjonalnymi / stanowymi
politykami i prawami językowymi

C4

omówienie roli historycznej oraz obecnej kondycji i społeczno-prawnej pozycji języków rdzennych
i nowopowstałych w USA i Kanadzie

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

historyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania
stojące u podstaw rozwoju polityk i praw językowych
w USA i Kanadzie

TAS_K2_W02

egzamin pisemny / ustny

W2

różnice między kanadyjską a amerykańską polityką
językową

TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04

egzamin pisemny / ustny

W3

specyﬁkę polityk językowych w USA i Kanadzie,
z uwzględnieniem kluczowych regulacji prawnych
i polityk językowych na poziomie stanów i prowincji

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać podobieństwa i różnice w regulacjach
językowych i ewolucji polityki językowej w Kanadzie
i USA

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

U2

zidentyﬁkować i zdeﬁniować problemy dotyczące
ochrony wymierających i zagrożonych języków
rdzennych w Ameryce Północnej

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03

egzamin pisemny / ustny

U3

opisać i wyjaśnić fenomen ewolucji i charakterystykę
amerykańskiej i kanadyjskiej odmiany języka
angielskiego

TAS_K2_U03,
TAS_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

U4

wskazać i opisać głowne ideologie i ﬁlozoﬁe, które
przyczyniły się do ukształtowania kanadyjskiej
i amerykańskiej polityki językowej

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy procesów politycznych
i społecznych kształtujących językowy krajobraz
Ameryki Północnej

TAS_K2_K05

egzamin pisemny / ustny

K2

krytycznego odbioru i analizy tekstów naukowych
omawiających procesy kształtowania się prawa
językowego i polityki językowej

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K05

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

1.

Wprowadzenie

2.

Języki w USA i Kanadzie: przegląd i statystyki

3.

Początki polityki językowej w USA

4.

Ewolucja polityki językowej w Kanadzie

5.

Język angielski - ewolucja

6.

Język angielski w Ameryce Północnej – zmiany

7.

Kanadyjski vs. amerykański angielski

8.

Federalna polityka językowa w USA

9.

Federalna polityka językowa Kanady / oﬁcjalna dwujęzyczność/

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

10. Polityki językowe wybranych stanów w USA
11. Polityki językowe wybranych prowincji i terytoriów w Kanadzie
12. Języki rdzenne w USA i Kanadzie
13. Język hiszpański w USA
14. Język francuski w Kanadzie
15. Unikalne języki północnoamerykańskie (mieszane dialekty, kreolskie języki)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
- zaliczenie na pozytywną ocenę egzaminu końcowego w pisemnej
formie (pytania w większości testowe jedno- lub wielokrotnego
wyboru, prawda / fałsz, jedno lub dwa pytania otwarte esejowe).
Egzamin poprawkowy może mieć formę ustną. - obowiązkowa
obecność na wykładzie (dozwolone dwie nieobecności
niepoświadczone zwolnieniem lekarskim) – przekroczenie pięciu
nieobecności skutkuje wykreśleniem z kursu, jeśli nieobecnosci nie
są wynikiem choroby, poświadczonej zwolnieniem lekarskim. rozwiązanie dwóch krótkich quizów e-learningowych sprawdzających
znajomość dwóch tekstów zadanych do lektury Egzamin i zajęcia
moga być prowadzone częściowo lub całkowicie zdalnie, poprzez MS
Teams / Pegaz UJ lub inną platformę do nauki zdalnej, w zależności
od okoliczności i sytuacji zdrowotnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

Sylabusy

47 / 108

Power Games – Politics and Sports in Transatlantic Relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.6048d46556f0c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
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

zbadanie związku pomiędzy polityką i sportem w stosunkach transatlantyckich

C2

zrozumienie dynamicznej interakcje między sportem a polityką krajową i międzynarodową

C3

analiza historycznych i współczesnych studiów przypadków sprężenia zwrotnego pomiędzy sportem a polityką
w USA, Kanadzie i Europie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia dotyczące władzy państwowej
i budowania wizerunku państwa (soft power).

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02

projekt, prezentacja

W2

polityczny, społeczny i ekonomiczny wymiar sportu

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W05

projekt

W3

różnice pomiędzy sportem amatorskim i zawodowym
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie.

TAS_K2_W03,
TAS_K2_W05

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować rolę, jaką odgrywa sport w stosunkach
międzynarodowych z uwzględnieniem relacji
transatlantyckich.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05

projekt

U2

wskazać specyﬁkę podejścia do sportu w różnych
państwach obszaru transatlantyckiego.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U05

prezentacja

U3

wykorzystać wiedzę zdobytą w trakcie kursu
do przygotowania studium przypadku związanego
ze sportem i stosunkami transatlantyckimi.

TAS_K2_U04,
TAS_K2_U07,
TAS_K2_U08

projekt, prezentacja

TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K05

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w projekcie indywidualnym i grupowym
związanym z tematyką kursu.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

konsultacje

10

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

władza i sport oraz ich wymiary - wprowadzenie

W1, W2, U1

2.

polityczny, ekonomiczny oraz kulturowy wymiar sportu (wykład 2-3)

W2, W3, U1, U2

Sylabusy
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3.

Specyﬁczne zależności pomiędzy sportem i polityką

W2, U2

4.

sport, władza i trzy poziomy anzalizy

W1, W2, U1, U2, U3

5.

Związki między sportem a nacjonalizmem. Studia przypadków.

W3, U1, U2, U3, K1

6.

Sport w czasach zimnej wojny - ujęcie historyczne (7-10)

W3, U1, U3, K1

7.

Zderzenie kultur sportowych - studenckie studia przypadków (wykłady 11-14).

W2, W3, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zespołowe studium przypadku na wybrany temat z zakresu polityki i
projekt, prezentacja sportu w stosunkach transatlantyckich oraz indywidualna prezentacja
własnego projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-bardzo dobra znajomość języka angielskiego
-obecność na 80% zajęć

Sylabusy
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Science Fiction as Social and Political Allegory
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.5ca75b578e0c0.22

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 1, Semestr 2,
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

Celem kursu jest zrozumienie przez studentów lęków i obaw związanych z nową nauką i technologią odzwierciedlonych w książkach i ﬁlmach Science Fiction. Głównym założeniem tego kursu jest zdobycie szerszej
wiedzy na temat gatunku Science Fiction w kontekście historii - oraz tego, w jaki sposób gatunek odzwierciedlał
nadzieje i obawy każdego pokolenia, począwszy od XIX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

najważniejsze dzieła z gatunku Science Fiction

TAS_K2_W01

egzamin pisemny
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historyczne tło minionego stulecia, odzwierciedlone
w dziełach ﬁlmowych i literackich

W2

TAS_K2_W02

egzamin pisemny

TAS_K2_U01

egzamin pisemny

TAS_K2_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
analizować znaczenie nauki i technologii, ukazanej
w popularnej ﬁkcji

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskutowania nad znaczeniem gatunku science ﬁction

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Frankenstein; Things to Come; The Day the Earth Stood Still; I Robot; Solaris; Star
Trek; 2001 Space Odyssey; Star Wars; Blade Runner; Robocop; Akira

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemnego egzaminu końcowego. Treść egzaminu będzie
opierała się na tematyce poruszanej podczas wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe - student powinien uczęszczać na 90% zajęć, pozostałe, w których nie będzie uczestniczył powinien
usprawiedliwić.

Sylabusy
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The Globalisation of "Black" American Expressive Culture
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.6048d4dﬀ0b65.22

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 kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
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

Studenci będą badać sposoby, w jakie muzyka informowała i odzwierciedlała historię i kulturę Afroamerykanów,
analizować teksty w celu porównania relacji między muzyką a prawami obywatelskimi i innymi momentami
politycznymi w czasie; i być w stanie ocenić stopień, w jakim muzyka nadal odgrywa rolę w długotrwałym ruchu
na rzecz praw obywatelskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie materiał przedmiotu według
kryteriów określonych w stosowanych efektach
podanych poniżej.

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02,
TAS_K2_W05,
TAS_K2_W06

egzamin pisemny

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U06,
TAS_K2_U07,
TAS_K2_U08

egzamin pisemny

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K04,
TAS_K2_K05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Studenci rozwijają i doskonalą swoje umiejętności
naukowe zgodnie z tymi, które zostały określone
w stosowanych efektach, jak podano poniżej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotowy do podjęcia swojej roli społecznej
w kontekstach i sposobach wyrażonych
w stosowanych efektach, podanych poniżej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza badań i sprawozdań

40

analiza problemu

30

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wstęp
Blues w kontekście
Jazz 1: Od Nowego Orleanu do szaleństwa swingu
Jazz 2: Jazz jako sztuka wysoka (w tym Wielki Śpiewnik Amerykański)
Rhythm 'N' Blues & Rock 'N' Roll: Kulturowy "synkretyzm" czy "zawłaszczenie"?
Test śródokresowy
1.

W1, U1, K1
Prawa obywatelskie i soul power w latach 60.
Lata 70-te: od soulu przez funk do disco
Stagger Lee i 'Biały Murzyn'; kontrkultura i stereotypy rasowe
Ścieżki afrykańskiej diaspory kulturowej: Muzyka jamajska i Bob Marley
Globalizacja "kultury rave" i nowy hedonizm
Hip Hop: czarna sfera publiczna czy nowa minstrela?

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego pozwalająca na zapoznanie się z materiałami do zajęć oraz aktywnym udziałem wdyskusjach.
Mile widziane zainteresowanie studiami kulturowymi i socjologią kultury.

Sylabusy
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The Special Relationship
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.6049e56f92278.22

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 1, Semestr 2,
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

Celem kursu jest zrozumienie przez studentów natury relacji Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz oceny
różnych perspektyw ich wyjątkowości. Studenci będą zaznajomieni z z literaturą przedmiotu i znajdującymi się
tam debatami odnoszącymi się do wielorakich aspektów "the special relationship". Będą też rozumieć jak
stosunki między obydwoma państwami ewoluowały na przestrzeni dziejów, od początku zimnej wojny do wojny
z terroryzmem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

różne metodologie stosowane w naukach
humanistycznych i społecznych oraz sposoby ich
wykorzystania w celu pogłębienia zrozumienia relacji
między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią.
Kurs przyjmie podejście interdyscyplinarne, które
wykorzystuje teorie stosunków międzynarodowych,
jednocześnie analizując historię stosunków
międzynarodowych.

TAS_K2_W01

egzamin pisemny, esej

TAS_K2_U05

egzamin pisemny, esej

TAS_K2_K01

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

krytycznie analizować dwustronne relacje między
Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią. Biorąc pod
uwagę wpływ różnych instytucji międzynarodowych,
zmieniających się zainteresowań i zjawisk
społecznych, takich jak globalizacja, studenci uzyskają
głębsze zrozumienie sposobu, w jaki relacja
prawdopodobnie będzie ewoluować w przyszłości.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ocenić bilateralne stosunki szczególne z różnych
perspektyw krajowych i międzynarodowych, co
pomoże przygotować do działalności zawodowej
w obszarze stosunków międzynarodowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Introduction: Interpreting the Special Relationship
2. The beginnings of ‘specialness’: World War II and the Anglo-American Alliance
3. Anglo-American relations, and the beginning of the Cold War in Europe
4. Britain, the US and the Korean War
5. The ﬁrst Transatlantic Crisis: Suez, 1956, and the Middle East
6. Mac and Jack: The Golden Days of the Special Relationship?
7. From Manhattan to Polaris: Anglo-American nuclear co-operation and noncooperation
1.

8. The United States and Britain’s retreat from Empire

W1, U1, K1

9. Britain and the war in Vietnam
10. The Special Relationship, Europe, and de Gaulle’s Challenge
11. Anglo-American relations in the era of Détente
12. The Special Relationship from the New Cold War to the 1990s
13. The United States and the Northern Ireland peace process
14. The Special Relationship and the War on Terror
15. The Special Relationship in the twenty-ﬁrst century: debating diﬀerent
perspectives

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest zdanie egzaminu pisemnego (70%) oraz
napisanie eseju naukowego (30%). W czasie egzaminu studenci
zostaną poproszeni o odpowiedź na dwa pytanie otwarte. Kryterium
egzamin pisemny, esej oceny będzie zademonstrowanie posiadanej wiedzy oraz znajomość
literatury przedmiotu. Kryterium oceny eseju stanowić będzie jakość
odpowiedzi na pytanie badawcze, poziom szczegółowości pracy oraz
jej akademicki format.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs jest szczegółową analizą relacji politycznych USA i Wielkiej Brytanii od roku 1939 do czasów współczesnych. Jego celem
będzie zbadanie czy „special relationship” rzeczywiście miały miejsce i czy nadal istnieją między tymi dwoma krajami. Kurs
podejmie próbę identyﬁkacji fundamentów tych relacji oraz stopnie „szczególnych relacji” w okresie zakreślonym cezurami
niniejszego kursu. Zajęcia rozpoczną się od oceny w jaki sposób państwa współpracowały ze sobą podczas drugiej wojny
światowej. Wielu historyków argumentuje, że był to okres formacyjny, w którym zbudowano podstawy „szczególnych
stosunków”. Przez dwóch dekadach od zakończenia wojny, pokolenie liderów politycznych, wojskowych i dyplomatycznych
po obydwu stronach Atlantyku znało się bardzo dobrze ze względu na wspólne doświadczenia. Stosunki między państwami,
choć bliskie, nie były bynajmniej pozbawione konﬂiktów. Dotyczyły one takich kwestii jak rozwój brytyjskiego programu
nuklearnego czy kwestie reakcji USA na interwencję Brytyjczyków i Francuzów podczas kryzysu sueskiego (1956). W
późniejszym okresie, Wielka Brytania odmówiła udziału w konﬂikcie wietnamskim. Rola Wielkiej Brytanii w Europie również

Sylabusy
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stanowiła istotną arenę sporów z USA. Nadejście „nowej” zimnej wojny w latach 80. XX wieku ponownie zbliżyło do siebie
oba kraje, ze względu na relacje osobiste Margaret Thatcher i Ronalda Reagana. Po zakończeniu zimnej wojny pojawiły się
oznaki osłabienia „special relationship” Amerykańskie zaangażowanie w proces pokojowy w Irlandii Północnej na początku
lat 90. nie cieszyło się sympatią rządu w Londynie; a amerykańska oferta partnerstwa w przywództwie wystosowana dla
niedawno zjednoczonych Niemiec wydawała się pokazywać, iż Waszyngton postrzegał Berlin jako swojego najważniejszego
sojusznika w Europie. Wydarzenia z 11 września ożywiły relacje, dzięki czemu brytyjski premier Tony Blair udzielił
administracji George’a W. Busha ogromnego wsparcia w wojnie z terroryzmem. W ostatnich latach, liderzy brytyjscy i
amerykańscy próbowali podtrzymać bliskie, choć robocze relacje. David Cameron i Barack Obama blisko współpracowali na
rzecz zwalczania terroryzmu w Północnej Afryce i Dalekim Wschodzie; podobnie Boris Johnson i Donald Trump również
utrzymywali bliskie relacje dyplomatyczne.

Sylabusy

59 / 108

Things fearful to name - history of sexuality in US
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.5ca75b579d60a.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 1, Semestr 2,
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

primary source analysis: through reading and identifying the key points and signiﬁcance of arguments and ideas
in historical documents

C2

secondary source analysis: through reading and identifying the key points and signiﬁcance of arguments in books
and articles written by scholars

C3

Critical thinking: through reading and analyzing written sources, formulating arguments supported by evidence,
and organizing information in a clear and logical manner

C4

Analysis and Use of Information: Students will be critical consumers of information, able to engage in systematic
research processes, frame questions, read critically, and apply observational and experimental approaches to
obtain information.

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

proces wyjaśniania społecznego konstruowania
seksualności

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02

egzamin pisemny / ustny

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U06,
TAS_K2_U07

egzamin pisemny / ustny

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K05

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umiejętność krytycznego konstruowania i ukazania jak
różne normy społeczne, polityczne i religijne
kształtowały koncepcję seksualności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

używania naukowych i historycznych dowodów
do oceny jak społeczne konstruowanie seksualności
wpisuje się w szerszy amerykański kontekstu
kulturowy

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza źródeł historycznych

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Various pattern of sexual behaviours, depending on Spanish, English or French
colonization origins.

W1, U1, K1

2.

Between New England (Puritan) or Southern sexual norms

W1, U1, K1

3.

Victorian morality – sustainers and norm breakers

W1, U1, K1

4.

Social changes in turn of the century and its consequences

W1, U1, K1

5.

Toward new Sexuality; LGBTQ+

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Wild 1960s and its impact on sexuality

W1, U1, K1

7.

Tensions in 21st century

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Egzamin końcowy, pisemny lub ustny (60% oceny końcowej).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Suﬃcient knowledge of written and spoken English enabling regular participation in the classes
Please be informed that during the classes, purely for informative purposes, there will be presented documentary movies or
archival materials which includes some element of nudity (including bare naked breasts, bare naked nipples, male and
females butts as well as penis or pubic hair). Therefore, persons that might be oﬀended by such SHOULD NOT TAKE THIS
COURSE. Enrolling into the class indicates that students are aware of this fact and accept it.

Sylabusy
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Transatlantic Cinema
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.6049e5afa01ba.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego 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

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 z wpływami transatlantyckimi w kinie

C2

pokazanie podobieństwa i różnić między kinematograﬁą amerykańską i europejską

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

najważniejsze amerykańskie i europejskie gatunki
ﬁlmowe

TAS_K2_W02

egzamin ustny,
zaliczenie ustne
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genezę amerykańskiego i europejskiego przemysłu
ﬁlmowego

W2

TAS_K2_W02

egzamin ustny,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać konwekwencje różnic między hollywodzkim
kinem studyjnym a europejskim kinem autorskim

TAS_K2_U03

zaliczenie ustne, esej

U2

analizować wpływy kina amerykańskiego w Europie
oraz europejskiego w USA

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U08

zaliczenie ustne, esej

TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03

egzamin ustny,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
inicjowania dyskusji na temat wpływów kina
transatlantyckiego w kulturze społeczeństw
amerykańskich i europejskich

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie eseju

60

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Klasyczne modele kina hollywodzkiego i europejskiego; Wpływy kina studyjnego i
autorskiego; Amerykańscy reżyserzy w Europie; Europejscy reżyserzy w USA; Kino
transatlantyckie a kultura społeczeństw europejskich i amerykańskich;

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny, zaliczenie ustne,
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena końcowa składać się będzie z trzech komponentów:
1) aktywnego uczestnictwa w zajęciach (40%), 2)
napisania eseju zaliczeniowego (40%), 3) dyskusji na
temat eseju (20%).
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Transatlantic Cultural Practice
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.6049e5e2166bc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego 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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia poświęcone będą wpływom transatlantyckim na trendy kulturowe i literackie w Europie Wschodniej
(głównie w Rosji i Europie Środkowo-Wschodniej) od XIX wieku do współczesności

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

transatlantyckie trendy kulturowe i literackie

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W03

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
analizować wpływ transatlantycki na trendy kulturowe
i literackie

U1

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U04

egzamin pisemny

TAS_K2_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
udziału w projektach dotyczących transatlantyckich
relacji kulturowych

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Na zajęciach przeanalizowabe zostaną dzieła literackiei ich związek z
podstawowymi koncepcjami natury ludzkiej, rozwojem współczesnej ﬁlozoﬁi i
koncepcją psychologii ewolucyjnej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach i zdanie końcowego egzaminu pisemnego
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Transatlantic Inﬂuences in Contemporary Music
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.6049e61359002.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego 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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Przekazanie wiedzy na temat transatlantyckich wpływów w rozwoju muzyki popularnej w kontekście specyﬁki
społecznej i kulturowej Stanów Zjednoczonych Ameryki, Europy oraz ich wzajemnych relacji.

G2

Wykształcenie umiejętności krytycznej analizy tekstów kultury popularnej, zwłaszcza muzyki popularnej,
w kontekście relacji transatlantyckich oraz historii muzyki popularnej.

G3

Przybliżenie relacji między muzyką a historią kulturową i społeczną USA i Europy, a także między rozwojem
technologicznym i przemysłem muzycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

najważniejsze wątki we współczesnej historii muzyki
popularnej w kontekście wybranych zagadnień
społecznych, politycznych, prawnych, historycznych
i ekonomicznych, a zwłaszcza te, które ukształtowały
się na podstawie relacji transatlantyckich między USA
a Europą.

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin

W2

rolę relacji transatlantyckich w rozwoju muzyki
popularnej, zarówno europejskiej ze szczególnym
uwzględnieniem muzyki brytyjskiej, jak
i amerykańskiej.

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

esej, egzamin

U1

dostrzegać znaczenie muzyki popularnej w kontekście
wybranych zagadnień ekonomicznych, politycznych,
społecznych i kulturowych, ze szczególnym
uwzględnieniem relacji transatlantyckich.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05

esej, egzamin

U2

krytycznie analizować teksty kultury w kontekście XXwiecznych i współczesnych trendów kulturowych
w USA i Europie oraz dostrzegać relacje między
obydwoma.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05

zaliczenie pisemne, esej

K1

krytycznego odbioru współczesnych tekstów kultury,
rozpoznawania nurtów kultury popularnej, zwłaszcza
muzyki popularnej, wykorzystując tę wiedzę
w świadomej analizie zjawisk kulturowych
o podstawach transatlantyckich.

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K05

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin

K2

wykorzystania wiedzy pozyskanej podczas kursu
do przygotowania autorskich projektów badawczych,
dotyczących analizy kulturowych relacji
transatlantyckich, jak i w pracy zawodowej jako
specjalisty w dziedzinie kultury popularnej.

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K04,
TAS_K2_K05

esej

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 do zajęć

15

Przygotowanie prac pisemnych

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

35

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1. Zajęcia organizacyjne
2. Początki muzyki popularnej, jej główne trendy i źródła.
3. Rozwój jazzu i bluesa w relacjach transatlantyckich.
4. Brytyjska Inwazja lat 1960.
5. Lata 1960. i 1970. a globalizacja amerykańskiej muzyki popularnej.
6. Punk w relacjach transatlantyckich.

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7. Transatlantycki charakter rozwoju muzyki elektronicznej.
8. Translokalność muzyki hip hop.
9. Metal jako platforma wzajemnych inspiracji.
10. Globalność muzyki pop lat 1980. i 1990.
11. Aktualne trendy transatlantyckie w muzyce popularnej.
12. Współczesny przemysł muzyczny i jego specyﬁka.

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

zaliczenie pisemne,
esej, egzamin

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 z modułu. Przekroczenie limitu 7 nieobecności
skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu, chyba, że student
przedstawi zwolnienie lekarskie – w takim przypadku student ma
możliwość zaliczenia po przedłożeniu dodatkowej pracy zadanej przez
prowadzącego. Zaliczenie zdobywa się na podstawie recenzji
albumów muzycznych przygotowanych indywidualnie przez studenta;
kolokwiów, sprawdzających znajomość albumów muzycznych oraz
egzaminu z treści zajęć i tekstów obowiązkowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Mile widziana znajomość najważniejszych trendów muzyki popularnej XX i XXI wieku.

Sylabusy
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Elective Course
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.2F0.6049e63c5a226.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
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

Poszerzenie wiedzy w obszarze współczesnych procesów politycznych.

C2

Poszerzenie wiedzy w obszarze współczesnych procesów społeczno-ekonomicznych.

C3

Poszerzenie wiedzy w obszarze współczesnych procesów kulturowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

teorie i koncepcje wielowymiarowych (politycznych,
społeczno-ekonomicznych, kulturowych) zmian
społecznych

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

aktywnie uczestniczyć w debatach dotyczących
przekształceń współczesności, uwzględniając rolę
mediów, jednostek oraz instytucji.

TAS_K2_U03,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U07

egzamin ustny

U2

formułować i testować hipotezy badawcze dotyczące
kluczowych zjawisk współczesności, np:
sprawiedliwość społeczna, dobrobyt, nierówności,
zróżnicowanie kulturowe, autonomia, suwerenność,
bezpieczeństwo, digitalizacja

TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05

egzamin ustny

K1

podejmowania interakcji międzykulturowych
w różnorodnych środowiskach (biznesowego,
akademickiego, społecznego, międzykulturowego)

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K04

egzamin ustny

K2

realizacji projektów w złożonym, zmiennym,
międzynarodowym środowisku.

TAS_K2_K03,
TAS_K2_K04,
TAS_K2_K05

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie eseju

48

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Diagnoza świata - kluczowe procesy, główni aktorzy; Wizje porządku
ekonomicznego; Mechanizmy zmiany społecznej; Normy i oczekiwania kulturowe;
Dyplomacja transnarodowa - tradycyjny i nowi aktorzy; Międzykulturowa
komunikacja w biznesie; Rola jednostki w zglobalizowanych społeczeństwach;
Cyfryzacja społeczeństwa; Czwarta rewolucja przemysłowa; Jednostki i
społeczeństwa w czasach nierówności.

W1, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena końcowa składać się będzie z trzech komponentów: 1) aktywnego
uczestnictwa w zajęciach (40%), 2) napisania eseju zaliczeniowego (40%),
3) dyskusji na temat eseju (20%). Uczestnictwo w zajęciach oznacza
przygotowanie do zajęć poprzez czytanie tekstów, przygotowanie do
dyskutowania o nich podczas zajęć, aktywny udział w dyskusji, polegający
na zadawaniu pytań i podejmowaniu krytycznych analiz i debat na temat
przeczytanych tekstów i treści podejmowanych podczas zajęć.
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Research Methods in Social Studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.220.5ca75b57a5020.22

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 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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

Celem kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności dyskusji na temat różnorodnych metod i podejść badawczych
w prowadzeniu badań naukowych oraz przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych. Po
ukończeniu kursu Uczestnicy/Uczestniczki potraﬁą wykorzystać poznane metody oraz paradygmaty w analizie
wybranych zjawisk społecznych i politycznych oraz przedstawić wyniki swoich badań w ustrukturyzowanej formie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student/ka zna i rozumie najważniejsze pojęcia
z zakresu metodologii nauk społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem metod i paradygmatów
stosowanych w badaniach polityki i relacji
międzynarodowych

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

student/ka zna i rozumie znaczenie różnorodnych
podejść badawczych w prowadzeniu badań
społecznych i politologicznych.

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

student/ka zna główne narzędzia służące
do wyszukiwania informacji naukowej i jej krytycznej
oceny.

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt

U1

student/ka potraﬁ wykorzystać poznane metody
i paradygmaty badawcze do analizy konkretnych
zjawisk dotyczących euroatlantyckich relacji
politycznych i społecznych.

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

student/ka potraﬁ samodzielnie wyszukiwać
i krytycznie oceniać informacje naukowe i inne źródła
wiedzy.

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04

projekt

U3

student/ka potraﬁ przedstawiać w ustrukturyzowanej
formie wyniki swoich badań.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U07

projekt

TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/ka jest gotowy/a do prezentowania wiedzy
podczas dyskusji dydaktycznej oraz przygotowywania
wystąpień publicznych i projektów naukowych
samodzielnie lub w zespole.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych; Poszukiwanie i krytyczna ocena
informacji / korzystanie ze źródeł wiedzy; Etapy procesu badawczego /
Formułowanie
tematu, konceptualizacja, operacjonalizacja; Teorie i paradygmaty w badaniach
naukowych; Logika języka naukowego; Analiza treści; Eksperyment w badaniach
społecznych i kulturoznawczych; Etyka w badaniach; Wywiad / Ankieta;
Dyscyplina
politologiczna; Etniczność, rasa, wielokulturowość jako kategorie badawcze
w naukach o kulturze; Dyskurs o przemianach kulturowych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

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. Aktywny udział w dyskusji na podstawie
przeczytanych tekstów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy

75 / 108

World Order After Pax Americana
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.220.6049c741e9d84.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest dyskusja i analiza najważniejszych problemów współczesnego świata. Studenci zdobędą wiedzą,
pozwalającą na ocenę przyczyn i przebiegu wybranych case studies. Będą zdolni do oceny wydarzeń
o charakterze historycznym, politycznym, ekonomicznym i społecznym, formułując wiedzę na temat możliwych
scenariuszy wydarzeń w niedalekiej przyszłości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

problemy społeczno-polityczne, charakterystyczne dla
współczesnego świata

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

genezę i historię podstawowych struktu
gospodarczych współczesnego świata

TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

określić genezę i historię współczesnego ładu
światowego i gospodarczego

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

konfrontować powiązania kwestii gospodarczych
z najważniejszymi wydarzeniami politycznymi
współczesnego świata

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

formułować i prognozować krótko- i długoterminowe
scenariusze dla dyskutowanych studiów przypadku

TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

TAS_K2_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

inicjowania debat i dyskusji na tematy problemów
politycznych i gospodarczych współczesnego świata
w swoim środowisku

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zajęcia skupiać się będą na rozwoju współczesnych państwa w obliczu trendów
politycznych, społecznych i gospodarczych, które odcisnęły wysokie piętno na
polityce międzynarodowej, takich jak Rozkwit przemysłu naftowego; USA i świat
od lat 90. XX wieku; Rozkwit i upadek Związku Radzieckiego; Współczesna Rosja;
Wielkie imperia w Zatoce Perskiej; Współczesny Bliski Wschód; Znaczenie wzrostu
potęgi Chin; Interwencje humanitarne; Współczesna gospodarka i jej
automatyzacja.

1.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Zaliczenie będzie opierać się na tematyce poruszanej podczas zajęć.

wykład

egzamin pisemny

Obecność i zdanie końcowego egzaminu pisemnego.

Sylabusy
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European Identity
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.220.6049c7798b304.22

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 socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zrozumienie różnorodności tożsamości europejskiej. Wychodząc od historycznych korzeni jej
złożoności i różnic zajęcia skupiać się będą na analizie rozwoju idei Europy i sposobów jej rozumienia. Omawiając
wybrane studia przypadków historycznych i współczesnych projektów europejskiej tożsamości kurs wskazywać
będzie narzędzia analizy głęboko zakorzenionych w historii uwarunkowań współczesnej polityki Unii Europejskiej
i poszczególnych państw Europy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Korzenie i drogi rozwoju procesów formowania się
TAS_K2_W03,
tożsamości narodowych w Europie oraz znaczenie tych
TAS_K2_W04
procesów dla politycznego ładu współczesnej Europy.

zaliczenie na ocenę

W2

Główne koncepcje i dyskusje teoretyczne odnoszące
się do idei tożsamości europejskiej.

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02,
TAS_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Opisać i wyjaśnić wpływ różnorodnych doświadczeń
historycznych poszczególnych regionów Europy
na bieżące uwarunkowania polityczne.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U2

Omówić i przedyskutować związki między różnymi
formami tożsamości zbiorowych w Europei
(europejskiej, narodowej, etnicznej, religijnej,
regionalnej, lokalnej, etc.)

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Reﬂeksyjnie zrozumieć własne stanowisko i jego
uwarunkowania względem tożsamości europejskiej.

TAS_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

Użyć własnej wiedzy i doświadczenia dla rozwoju
międzykulturowego dialogu i porozumienia,

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia wprowadzające: cele kursu, plan i tematyka zajęć, metody pracy, warunki
zaliczenia, literatura.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Blok tematów: historyczne korzenie europejskiej tożsamości i jej różnorodności

W1, U1, K1, K2

3.

Blok tematów: idea Europy i jej różne rozumienia.

W2, U2, K1, K2

4.

Podsumowanie

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunki zaliczenia: - aktywny udział w zajęciach (możliwie dwie
nieusprawiedliwione nieobecności) - krótkie streszczenia zadanej
literatury na poszczególne zajęcia (reading responses) - prezentacja
zaliczenie na ocenę
zaliczeniowa podczas ostatnich zajęć, związana z tematyką kursu Ocena
końca stanowić będzie wypadkową ocena streszczeń tekstów, prezentacji
końcowej oraz aktywności podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie dotyczy

Sylabusy
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MA Seminar
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.220.5ca75b57a821a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy na temat procesu przygotowania pracy
naukowej oraz zrozumienie na czym polega prowadzenie badań na poziomie magisterskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

metodologiczne podstawy konstruowania pracy
magisterskiej

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W05,
TAS_K2_W06

prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

rozwijać indywidualny proces badawczy oraz
analizować i przedstawiać pisemnie materiały
związane z tematem pracy

U1

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U06,
TAS_K2_U07,
TAS_K2_U08

prezentacja

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K04,
TAS_K2_K05

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
udzielania konstruktywnej krytyki na temat prac
innych oraz odbierania krytyki swoich działań
naukowych

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

15

konsultacje

75

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dyskusja nad tematami prac; Struktura pracy i strategie jej przygotowania;
Metody, perspektywy teoretyczne, stawianie hipotez i przegląd literatury.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach, przygotowanie projektu semestralnego, dotyczącego
proponowanego tematu pracy i jego prezentacja
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Świadomość podstaw konstrukcji i celu pracy.

Sylabusy
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Transatlantic Security
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.240.6049c828ccbea.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

wprowadzenie studentów w studium współczesnego środowiska bezpieczeństwa, koncentrując się
na strategicznych relacjach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i państwami europejskimi zrzeszonymi
w Unii Europejskiej lub Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

C2

dostarczenie studentom podstawowych narzędzi do analizy i zrozumienia obecnej sytuacji bezpieczeństwa,
strategicznych zagrożeń i wyzwań, przed którymi stoją partnerzy euroatlantyccy.

C3

Analiza najpoważniejszych zagrożenia dla bezpieczeństwa transatlantyckiego

C4

Analiza podstawowych interesów i wartości partnerów euroatlantyckich oraz wniosków płynących
z transatlantyckich stosunków strategicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe terminy z zakresu bezpieczeństwa
międzynarodowego, tym euroatlantyckiego

TAS_K2_W02

projekt, prezentacja

W2

specyﬁkę relacji euroatlantyckich w historycznym
i współczesnym jej wymiarze

TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04

projekt, prezentacja

W3

rolę NATO w systemie bezpieczeństwa
transatlantyckiego

TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować główne zagrożenia dla bezpieczeństwa
euroatlantyckiego

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03

projekt

U2

przygotować ustną i pisemną wypowiedź na tematy
dotyczące współczesnego bezpieczeństwa
euroatlantyckiego

TAS_K2_U04,
TAS_K2_U08

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

tworzenia pisemnych projektów z zakresu
bezpieczeństwa transatlantyckiego indywidualnie jak
i w ramach zespołów badawczych

TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K04

projekt

K2

przygotowania prezentacji eksperckiej na wybrany
temat z zakresu bezpieczeństwa transatlantyckiego

TAS_K2_K04,
TAS_K2_K05

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konsultacje

10

analiza i przygotowanie danych

20

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do studiów strategicznych i nad bezpieczeństwem

W1, U1, K1

2.

Bezpieczeństwo transatlantyckie - podstawowe pojęcia

W1, U2

3.

Ewolucja bezpieczeństwa transatlantyckiego - ujęcie historyczne (wykłady 3-8)

W2, W3, U1

4.

Ewolucja bezpieczeństwa transatlantyckiego - aspekty współczesne (wykłady
9-12)

W2, W3, U1, K2

5.

Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa transatlantyckiego - scenariusze dla
NATO (wykłady 13-15)

W3, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, prezentacja raport ekspercki (60%) i prezentacja scenariusza (40%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Social Change in the Age of Globalization
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.240.5ca75b57ba3b8.22

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 socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs przedstawi szeroko pojętą polityczną i socjologiczną analizę wybranych aspektów zmian społecznych
w społeczeństwach zachodnich. Społeczeństwa te są traktowane jako postindustrialne i wielowymiarowe
podmioty w procesie globalizacji, przechodzące obecnie bezprecedensowe przemiany w wyniku malejących
obiektywnych różnic i przyspieszających zmian technologicznych, demograﬁcznych i kulturowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Analizować rozmaite aspekty zmiany społecznej
w warunkach globalizacji.

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05,
TAS_K2_W06

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U06,
TAS_K2_U07,
TAS_K2_U08

zaliczenie pisemne, esej

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K04,
TAS_K2_K05

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zrozumieć szereg bardzo aktualnych „żywych” zmian
w doświadczeniu społecznym i codziennej
rzeczywistości społecznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zastosowania w swoim życiu osobistym i zawodowym
wiedzy na temat różnorakich problemów społecznych,
które będą treścią niniejszego kursu.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

analiza problemu

60

analiza i przygotowanie danych

80

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
200

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Globalization
Globalism
Risk, Reﬂexivity, Therapy Culture and the ‘Madness of Crowds’
Demographic Globalization: mobility (migration), diasporisation, super-diversity
The ‘Return’ of Religion
1.

W1, U1, K1
MIDTERM (two essays (800-1000 words each)
Technology and Globalization # 1: towards the ‘total surveillance’ society?
Global Cities: London Case Study
The Globalization of English
The ‘Culture Wars’ and Education the 21st Century

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, prezentacja

Prezentacja oraz zaliczenie egzaminu cząstkowego.

wykład

esej

Napisanie eseju o charakterze naukowym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
BA, BSc, zaawansowany angielski

Sylabusy
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Transatlantic Literature
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.240.6049c7efdbd9a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

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

Omówienie problematyki i głównych toposów obecnych w literaturze europejskiej i amerykańskiej na przestrzeni
dziejów.

C2

Przestawienie kontekstów społecznych, kulturowych (w tym odnoszących się do problematyki nauk o religii) które
ukształtowały sylwetkę twórczą pisarzy europejskich i amerykańskich na przestrzeni dziejów.

C3

Pogłębienie wiedzy studenta w zakresie nauk literaturoznawczych i kulturoznawczych analizowanych w
kontekście komparatystycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

znaczenie nauk literaturoznawczych
i kulturoznawczych analizowane w kontekście relacji
tranatlantyckich.

TAS_K2_W02

zaliczenie

W2

terminologię literaturoznawczą i kulturoznawczą
prezentowaną w kontekście relacji transatlantyckich.

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W04

zaliczenie

W3

najważniejsze toposy prezentowane w literaturze
europejskiej i amerykańskiej i omawiane w trakcie
trwania kursu w ujęciu komparatystycznym.

TAS_K2_W02,
TAS_K2_W03

zaliczenie

U1

analizaować w ujęciu komparatystycznym zjawiska
społeczne i kulturowe prezentowane w literaturze
europejskiej i amerykańskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki odnoszącej się
do społecznej i kulturowej korelacji w stosunkach
transatlantyckich.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U08

zaliczenie

U2

przeprowadzić krytyczną analizę głównych trendów,
motywów i gatunków występujących w literaturze
transatlantyckiej.

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U08

zaliczenie

U3

wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu
przeprowadzenia pogłębionej analizy tekstów
literackich eurpejskich i amerykańskich pisarzy, które
odnoszą sie do wybranych aspektów kulturowej
wymiany transatlantyckiej.

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U08

zaliczenie

TAS_K2_K01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia dyskusji na temat istoty i znaczenia
transkulturowych wartości i ról zarówno w przestrzeni
życia społecznego jak i prywatnego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie do testu zaliczeniowego

35

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Problematyka transatlantycka w wieloetnicznej literaturze
północnoamerykańskiej. Europejczycy w Ameryce Północnej. Problematyka
transatlantyckiej wymiany kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem sposobu, w
jaki została ona zaprezentowana w twórczości pisarzy pochodzących z Europy
środkowo-wschodniej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test pisemny z pytaniami otwartymi i pytaniami wymagającymi wybrania
poprawnej odpowiedzi, sprawdzający stopień opanowania wiedzy
zaprezentowanej podczas wykładów oraz w trakcie dyskusji
seminaryjnych. Przygotowanie krótkiej prezentacji multimedialnej na
temat wybranej lektury / zagadnienia, wpisujących się w przestrzeń
literatury transatlantyckiej. Student dostaje zaliczenie z przedmiotu, jeśli
otrzyma zarówno z testu jaki i z prezentacji min. 60% maksymalnej liczby
punktów.
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Religion and Identity in Poland
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.240.1559716762.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne, Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

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

Kurs ma na celu omówienie złożonych problemów tożsamości religijnej w Polsce z częstym wykorzystywaniem
bieżących wiadomości jako materiału do analizy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Od studentów oczekuje się pogłębienia wiedzy
i zrozumienia roli religii w polskiej tożsamości,
społeczeństwie i polityce. Będziemy badać, w jaki
sposób religia i instytucje religijne współdziałają
z innymi dziedzinami współczesnego życia w Polsce (w
tym z edukacją, zdrowiem i prawami człowieka) i jak
polityka w tych zakresach wpływa z kolei na stosunki
zagraniczne Polski.

TAS_K2_W05

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

TAS_K2_U01

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Studenci są zachęcani do przeanalizowania własnego
stanowiska wobec religijnego aspektu otaczającego
ich społeczeństwa polskiego. Oczekuje się, że lepsze
zrozumienie tych zagadnień zwiększy zarówno lokalny TAS_K2_K01
wgląd studentów w charakter Polski, jak i ich rozszerzy
ich międzynarodową perspektywę na problemy
globalne.

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Od studentów oczekuje się przeanalizowania
i zrozumienia, w jaki sposób religia wpływa na normy
zachowań społecznych i kulturowych w życiu
publicznym społeczeństw zachodnich oraz w jaki
sposób stała się polem bitwy o kwestionowane
„europejskie wartości”.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie eseju

50

przygotowanie referatu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Celem tego kursu jest zapoznanie studentów zagranicznych z religią w Polsce, w
tym z różnymi grupami religijnymi, wierzeniami i praktykami, a także z bieżącymi
wydarzeniami, które pojawiają się w dzisiejszych wiadomościach. W tym szerokim
kontekście kilka kluczowych kwestii zostanie szczegółowo przeanalizowanych.
Najbardziej fundamentalną z nich jest związek religii w ogóle, a katolicyzmu w
szczególności, z polską tożsamością narodową. Zaczniemy od krótkiego przeglądu
historii religii aż do pierwszej wojny światowej. Następnie zajmiemy się blokami
dotyczącymi okresu międzywojennego, roli religii w II wojnie światowej i
Holokauście oraz doświadczenia religii w czasach komunizmu po drugiej wojnie
światowej. Będziemy śledzić zmiany, jakich religia doświadczyła po upadku
komunizmu. Przyjrzymy się wyzwaniom dla status quo w postaci sekularyzacji i
ateizmu. Pod koniec kursu skupimy się na trzech ważnych „panikach moralnych”,
które ukształtowały ostatni dyskurs: nowe ruchy religijne, gender i migracja.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena udziału w dyskusji, pozytywny wynik pracy
semestralnej, pozytywny wynik egzaminu ustnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ten kurs nie wymaga wcześniejszego studiowania religii ani nie wymaga umiejętności językowych innych niż angielski. To
seminarium przeznaczone dla studentów studiów magisterskich TAS. Seminarium zakłada, że student ma umiejętności w
zakresie języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym (dotyczy to zwłaszcza literatura i pracy semestralnej).

Sylabusy

96 / 108

MA Seminar
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.240.5ca75b57a821a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student pracuje nad konstrukcją pracy dyplomowej, rozwijąc kompetencje naukowe na zajęciach oraz w ścisłej
współpracy z promotorem (dwa spotkania 1-1).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

metodologiczne podstawy konstruowania pracy
magisterskiej

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02,
TAS_K2_W05,
TAS_K2_W06

wyniki badań

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U06,
TAS_K2_U07,
TAS_K2_U08

wyniki badań

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K04,
TAS_K2_K05

wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozwijać indywidualny proces badawczy oraz
analizować i przedstawiać pisemnie materiały
związane z tematem pracy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

udzielania konstruktywnej krytyki na temat prac
innych oraz odbierania krytyki swoich działań
naukowych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

analiza badań i sprawozdań

30

analiza problemu

40

konsultacje

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Warsztaty: łączenie hipotez i perspektyw metodologicznych; Hipotezy,
perspektywy metodologiczne i struktura pracy (mini prezentacje); Możliwości
prowadzenia badań; Style cytowań; Krytyka źródeł i argumentacja dyskursywna;
Krytyczne spojrzenie na źródła i budowanie bibliograﬁi; Prezentacje studenckie;
Konsultacje indywidualne

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
udział w badaniach
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
oddanie przez studenta pracy magisterskiej, gotowej do jej obrony

Wymagania wstępne i dodatkowe
Jasna koncepcja celu i struktury pracy uzyskanej w poprzednim semestrze. Jasne potencjalne pomysły na temat pracy
magisterskiej.

Sylabusy
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The Politics of Law in the U.S. and EU
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.280.6049c93d2c571.22

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
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie studentom wiedzy, dzięki której zrozumieją współczesne procesy polityzacji prawa oraz rolę prawa
w systemach politycznych

C2

przedstawienie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat nachodzenia na siebie prawa i polityki w instytucjach
rządowych USA i UE

C3

porównanie najważniejszych instytucji prawnych i politycznych występujących w systemach rządowych USA i UE

C4

zrozumienie wyzwań związanych z procesami judykalizacji polityki oraz konstytucjonalizacji prawa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

teoretyczne podstawy procesów politycznych
i prawnych w USA i UE

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02

egzamin pisemny

W2

studia przypadków dotyczące nachodzenia na siebie
prawa i polityki w instytucjach rządowych USA i UE

TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

egzamin pisemny

W3

pozytywne i negatywne konsekwencje polityki prawa
w USA i UE

TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować kazusy i dokumenty prawne odnoszące się
do instytucji dotkniętych nachodzeniem na siebie
prawa i polityki

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02

projekt, esej

U2

deﬁniować i oceniać konsekwencje procesów
judykalizacji polityki i konstytucjonalizacji prawa

TAS_K2_U03,
TAS_K2_U05

projekt, esej

U3

przedstawiać własne argumenty dotyczące
pozytywnych i negatywnych aspektów funkcjonowania
instytucji rządowych w USA i UE

TAS_K2_U07

projekt, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

45

Przygotowywanie projektów

30

przygotowanie eseju

45

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia wprowadzające - teoria. Historia prawa i polityki. Tworzenie prawa.
Sędziowie i polityka. Konstytucjonalizm. Lobbing. Upolityczniona sprawiedliwość.
Proces wyborczy.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt grupowy odnosi się do treści zajęć, ale może wychodzić poza
problematykę bezpośrednio prezentowaną na zajęciach. Dwójka
studentów powinna przygotować prezentację dotyczącą nachodzenia
na siebie prawa i polityki w instytucji rządowej USA lub/I UE.
Prezentacja powinna mieć formę debaty ukazując pozytywne i
negatywne konsekwencje konﬂiktu prawa i polityki. Debata nie
powinna być dłuższa niż 20 minut i powinna być zaprezentowana w II
części kursu. Esej powinien dotyczyć problematyki nachodzenia na
siebie prawa i polityki, ale temat wybiera student, a prowadzący
zajęcia go akceptuje. Esej ma mieć charakter tekstu naukowego
(struktura, przypisy, bibliograﬁa), powinien być nie krótszy niż 2500
słów, a czas na jego nadesłanie to koniec semestru (ostatnie zajęcia).
Pisemny egzamin składa się z 5 pytań półotwartych w formie eseju I
obejmuje problematykę zajęć. Ostateczna ocena jest kombinacją
wyników uzyskanych za trzy elementy zaliczenia - projekt/debata
(20%), esej (30%) i egzamin pisemny (50%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Celem kursu jest zaprezentowanie najważniejszych pojęć, koncepcji, ideai, deﬁnicji i procesów dotyczących prawa i polityki,
ze szczególnym uwzględnieniem systemów politycznych USA i Unii Europejskiej. Oprócz podstaw teoretycznych, celem kursu
jest podjęcie dyskusji i przedstawienie licznych przydkładów przypadków nachodzenia na siebie prawa i polityki w
instytucjach rządowych USA i UE. Kurs dokonuje analizy studium przypadków oraz analizy komparatystycznej w celu
zaprezentowania procesów występujących w XXI wieku: instrumentalnego traktowania prawa, judykalizacji polityki,
upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości i konstytucjonalizacji polityki.

Sylabusy
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Polish-American Relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.280.6049c95f6495d.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
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

analiza porównawcza polityki zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych

C2

analiza relacji polsko-amerykańskich w perspektywie historycznej i współczesnej

C3

przybliżenie teoretycznych podstaw formułowania polityki zagranicznej i ich praktycznych efektów

C4

studia przypadków najważniejszych problemów we współczesnych stosunkach polsko-amerykańskich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe mechanizmy polityki zagranicznej państw

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W02

egzamin pisemny

W2

polityczne i prawne ﬁlary stosunków polskoamerykańskich

TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04

egzamin pisemny,
projekt

W3

historyczne uwarunkowania stosunków polskoamerykańskich

TAS_K2_W03,
TAS_K2_W04,
TAS_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

naukowo spojrzeć na kwestie polityki zagranicznej,
zarówno z perspektywy polskiej jak i amerykańskiej.

TAS_K2_U01,
TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03

projekt

U2

analizować na podstawie materiałów naukowych
wybrane problemy stosunków polsko-amerykańskich

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05

egzamin pisemny,
projekt

U3

przygotować notatkę informacyjną na zadany temat
w obszarze relacji Polska-USA

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U03,
TAS_K2_U07,
TAS_K2_U08

projekt

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K05

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej analizy pisemnej wybranych aspektów
stosunków polsko-amerykańskich

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza źródeł historycznych

10

konsultacje

10

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
155

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Stereotypy w stosunkach polsko-amerykańkich

W3, U2, K1

2.

Decydenci w polityce zagranicznej Polski i USA

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Mechanizmy i instrumenty polityki zagranicznej - perspektywy Polski i USA

W1, W2, W3, U2, U3

4.

Historia stounków polsko-amerykańskich

W3, U1, U2

5.

Demokraci i Republikanie - perspektywa polskich partii politycznych

W2, W3, U1, U3, K1

6.

Najważniejsze problemy we współczesnych stosunkach polsko-amerykańskich

W3, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
projekt z prezentacją na wybrany temat stosunków polskoamerykańskich (50%); egzamin (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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MA Seminar
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
TransAtlantic Studies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMTASS.280.5ca75b57a821a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem jest dalsze poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów oraz nadzorowanie przygotowania /
ukończenia szkiców rozdziałów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

metodologiczne podstawy konstruowania pracy
magisterskiej i dynamikę pracy nad projektem
naukowym

TAS_K2_W01,
TAS_K2_W05,
TAS_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

TAS_K2_U02,
TAS_K2_U04,
TAS_K2_U05,
TAS_K2_U06,
TAS_K2_U07,
TAS_K2_U08

zaliczenie na ocenę

udzielania konstruktywnej krytyki na temat prac
innych oraz odbierania krytyki swoich działań
naukowych

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K04,
TAS_K2_K05

zaliczenie na ocenę

podejmowania własnych projektów naukowych

TAS_K2_K01,
TAS_K2_K02,
TAS_K2_K03,
TAS_K2_K04,
TAS_K2_K05

zaliczenie na ocenę

rozwijać indywidualny proces badawczy oraz
analizować i przedstawiać pisemnie materiały
związane z tematem pracy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

15

analiza i przygotowanie danych

70

konsultacje

70

poprawa projektu

70

przygotowanie referatu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
265

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Cotygodniowe konsultacje 1-1 z przełożonym; monitorowanie prac rozwojowych
nad pracą dyplomową i rozwiązywanie pojawiających się problemów.

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student poczynił wystarczające postępy w kierunku szkicu pracy
magisterskiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Knowledge is carried over from previous semesters and developed further.

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku:

Business and Finance Management

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

angielski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o zarządzaniu i jakości

53%

Ekonomia i ﬁnanse

26%

Psychologia

6%

Nauki prawne

3%

Matematyka

3%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 3%
Filozoﬁa

3%

Językoznawstwo

3%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Kierunek Business and Finance Management został utworzony na podstawie analizy bieżącej sytuacji rynkowej, która
wykazuje niezmiennie wysokie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Zajmują oni wysokie stanowiska kierownicze
w strukturach organizacyjnych zróżnicowanych podmiotów gospodarczych. Powyższe zagdanienia cieszą się dużym
zainteresowaniem studentów, szczególnie w praktycznym i nowoczesnym ujęciu. Podstawowe moduły kształcenia odnoszą
się do zarządzania strategicznego, zasobami ludzkimi, zarządzania międzynarodowego, ﬁnansowego oraz zarządzania
ryzykiem. Występują też elementy związane z analizą danych ﬁnansowych oraz sprawozdawczością ﬁnansową a także
aspektami kulturowymi i psychologicznymi ważnymi z punktu widzenia globalnego zarządzania przedsiębiorstwem. Należy
wspomnieć, że obecnie jest to jedyny tego typu kierunek studiów oferowany na UJ.

Koncepcja kształcenia
Proces kształcenia studentów opiera się na realizowanych od wielu lat studiach z zakresu zarządzania. Kierunek realizowany
w języku angielskim odpowiada strategii rozwoju uczelni, gdzie znaczące miejsce zajmuje internacjonalizacja studiów.
Ponadto kierunek anglojęzyczny z zarządzania daje możliwość tworzenia studiów z partnerskimi uniwersytetami w formie
podwójnego dyplomu. Studia w języku angielskim odpowiadają także na potrzeby lokalnego rynku pracy, na którym

Charakterystyka kierunku
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funkcjonują liczne korporacje międzynarodowe. Studia są także odpowiedzią na konieczność myślenia o własnej działalności
gospodarczej jako konkurującej nie tylko na lokalnym, ale także na międzynarodowym rynku. Program integruje wiedzę,
umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu zarządzania i ekonomii oraz matematyki i nauk prawnych. Koncepcja
kształcenia jest też zgodna z ogólną misją kształcenia na UJ zaprezentowaną w strategii rozwoju uczelni. Odnosi się ona w
szczególności do dwóch celów głównych ujętych w strategii: najwyższej jakości nauczania oraz skutecznego wpływu na
otoczenie społeczne i gospodarcze.

Cele kształcenia
1. Absolwent będzie posiadał zaawansowaną, specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i
nauk pokrewnych, szczególnie dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego.
2. Absolwent będzie znał język angielski biznesowy na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy oraz posługiwał się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku.
3. Absolwent będzie umiał zorganizować pracę zespołową i kierować zespołami oraz skutecznie komunikować się,
negocjować i przekonywać, przy biegłej znajomości języka angielskiego.
4. Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach w międzynarodowych organizacjach,w tym m. in. na
stanowiskach specjalistycznych, menedżerskich średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów.
5. Kształtowanie etycznej postawy, społecznej odpowiedzialności w biznesie, świadomości osobistej odpowiedzialności za
decyzje.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Rozwój globalnego rynku wywiera wpływ także na kształt rynków lokalnych i funkcjonujących organizacji. Kraków od kilku lat
należy do najbardziej atrakcyjnych miejsc światowej gospodarki dla ﬁrm działających na rynku usług outsourcingowych,
polepszając stale swą pozycję. W związku z tym rośnie liczba organizacji zainteresowanych zatrudnieniem absolwentów
swobodnie poruszających się w środowisku międzynarodowych ﬁrm oraz władających jęz. angielskim jako narzędziem
komunikacji w biznesie. Także lokalne organizacje w swych strategiach zakładają konkurencję na rykach międzynarodowych
i w związku z tym potrzebują osób o kompetencjach pozwalających zrealizować zakładane cele biznesowe.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Zgodnie z informacjami zawartymi w corocznych ogólnokrajowych raportach na temat oczekiwań pracowdawców, potrzeby
organizacji zatrudniających absolwentów koncentrują się wokół: umiejętności komunikacyjnych (szczególnie chętnie w
językach obcych); kompetencji społecznych związanych z pracą w zespołach; inicjatywą i zadaniowym reagowaniem
zarówno w sytuacji stabilności, jak i kryzysu w ﬁrmie. Wymienione potrzeby są w pełni zgodne z efektami uczenia się dla
kierunku B&FM.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Główne kierunki badań naukowych związanych z dyscypliną nauk o zarządzaniu w kontekście kierunku studiów odnoszą się
do szerokiego zakresu zagadnień związanych z: międzynarodowymi aspektami zarządzania (zarówno w kontekście różnic
kulturowych, specyﬁki rynków, jak i możliwości funkjonowania na nich); kierowania organizacjami (w tym zespołami
międzynarodowymi); strategii przedsiębiorstw umożliwiających osiąganie przewagi konkurencyjnej w krótkim i długim
okresie; zarządzania zasobami ludzkimi; rozwoju standardów systemów zarządzania.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Przedstawione główne kierunki badań naukowych zostały też odzwierciedlone w efektach uczenia się oraz proponowanych
szczegółowych modułach kształcenia. Do najważniejszych modułów kształcenia w tym kontekście można zaliczyć: Value
Based Management; Psychology of Management; International Management; Financial Analysis; Financial Auditing.
Wymienione obszary działalności dydaktycznej mają pokrycie w prowadzonych badaniach własnych poszczególnych
pracowników oraz ich publikacjach naukowych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Pomieszczenia dydaktyczne wykorzystywane do realizacji programu studiów na kierunku Business and Finance Management
wyposażono w sprzęt audiowizualny umożliwiający różne formy prezentacji wiedzy i komunikację ze studentami.
Wyposażenie w nowoczesny sprzęt jest standardem. Zajęcia prowadzone są w większości w salach wyposażonych w sprzęt
multimedialny, za którego projektowanie, utrzymanie i ciągłe rozwijanie odpowiedzialna jest Pracownia Multimedialna
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0413

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Program studiów obejmuje 4 semestry. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia
fakultatywne zaczynają się w 3 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do
zróżnicowanych aspektów zarządzania jednostkami gospodarczymi. Obejmują one również instytucjonalne elementy rynku
ﬁnansowego, jak też narzędzia analityczne wykorzystywane w codziennej ocenie skutków działalności podmiotów
gospodarczych. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

powyżej 60

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

36

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

8

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 874

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)
Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu
dyplomowego w języku angielskim.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

BFM_K2_W01

Absolwent zna i rozumie treści współczesnych doktryn gospodarczych i koncepcji
organizacji, posługując się terminologią nauk o zarządzaniu na rozszerzonym
poziomie

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

BFM_K2_W02

Absolwent zna i rozumie szczegółowe relacje między podmiotami gospodarczymi,
instytucjami państwowymi oraz jednostkami sektora ﬁnansowego w skali krajowej
oraz międzynarodowej

P7S_WG,
P7S_WK

BFM_K2_W03

Absolwent zna i rozumie pogłębione zastosowania metod statystycznych,
ekonometrycznych oraz narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji
danych w organizacji

P7U_W, P7S_WG

BFM_K2_W04

Absolwent zna i rozumie oraz potraﬁ wyjaśnić na przykładach z praktyki
funkcjonowania organizacji koncepcje opisujące zarządzanie zespołem i przywództwo
organizacyjne

P7U_W, P7S_WG

BFM_K2_W05

Absolwent zna i rozumie oraz wyjaśnia i uzasadnia znaczenie koncepcji
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i społecznej odpowiedzialności
biznesu wraz ze wskazaniem odniesień do praktyki gospodarczej

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

BFM_K2_W06

Absolwent zna i rozumie oraz potraﬁ wyjaśnić na przykładach koncepcje zarządzania
strategicznego opisujące zarządzanie zespołem i przywództwo organizacyjne

P7U_W, P7S_WG

BFM_K2_W07

Absolwent zna i rozumie oraz potraﬁ podać przykłady odnoszące się do praktyki
gospodarczej odnośnie różnic w kumunikacji interpersonalnej oraz w zarządzaniu
wynikających z funkcjonowania organizacji na międzynarodowym rynku

P7S_WG,
P7S_WK

BFM_K2_W08

Absolwent zna i rozumie współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania
dokonaniami organizacji

P7U_W, P7S_WG

BFM_K2_W09

Absolwent zna i rozumie ogólne i szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych
form przedsiębiorczości

P7S_WG,
P7S_WK

BFM_K2_W10

Absolwent zna i rozumie tendencje mające wpływ na kształtowanie organizacji
przyszłości, potraﬁ przy tym integrować poglądy klasycznej i współczesnej teorii
organizacji i zarządzania

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

Kod

Treść

PRK

BFM_K2_U01

Absolwent potraﬁ stosować w pracy lub nauce pogłębioną wiedzę z obszaru nauk o
zarządzaniu, powiązaną z kierunkiem studiów Business and Finance Management

P7S_UW, P7S_UK

BFM_K2_U02

Absolwent potraﬁ stosować w pracy lub nauce pogłębioną, wyspecjalizowaną wiedzę
z innych obszarów niż nauki o zarządzaniu, które są powiązane z kierunkiem Business P7S_UW, P7S_UK
and Finance Management

BFM_K2_U03

Absolwent potraﬁ samodzielnie podjąć działalność w zakresie tworzenia i rozwijania
organizacji operującej na rynku lokalnym, krajowym, międzynarodowym

P7S_UW,
P7S_UO, P7S_UU

BFM_K2_U04

Absolwent potraﬁ dobierać adekwatne metody i narzędzia do opisu oraz analizy
problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UO

BFM_K2_U05

Absolwent potraﬁ podejmować decyzje strategiczne oraz proponować rozstrzygnięcia
z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi wspomagających procesy
podejmowania decyzji

P7S_UW,
P7S_UO

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

BFM_K2_U06

Absolwent potraﬁ dokonywać całościowej diagnozy sytuacji i krytycznej oceny
możliwych wariantów strategii

P7S_UW

BFM_K2_U07

Absolwent potraﬁ projektować zmiany w organizacji i zarządzać zmianami

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UO

BFM_K2_U08

Absolwent potraﬁ dokonać doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi,
ﬁnansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań
menedżerskich

P7S_UW,
P7S_UO

BFM_K2_U09

Absolwent potraﬁ pracować w środowisku międzykulturowym z użyciem języka
angielskiego w rolach: pracownika, doradcy, menedżera

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UK

BFM_K2_U10

Absolwent potraﬁ prowadzić prace badawcze (szczególnie w celu przygotowania
pracy magisterskiej), w tym formułować cele, hipotezy i problemy badawcze

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

BFM_K2_K01

Absolwent jest gotów do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów
interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim

P7U_K, P7S_KR

BFM_K2_K02

Absolwent jest gotów do porozumiewania się z otoczeniem w środowisku organizacji
oraz dzielenia się swoją wiedzą z osobami nie będącym specjalistami w zakresie
zarządzania; działania te realizuje również posługując się językiem angielskim

P7U_K, P7S_KK,
P7S_KR

BFM_K2_K03

Absolwent jest gotów do prowadzenia konstruktywnego dialogu, debaty,
przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów - również w języku
angielskim

P7U_K, P7S_KK,
P7S_KR

BFM_K2_K04

Absolwent jest gotów do adaptacji do pracy w środowiskach międzynarodowych, w
szczególności europejskich przedsiębiorstw i instytucji

P7S_KK, P7S_KR

BFM_K2_K05

Absolwent jest gotów do planowania i organizowania działań zespołu pracowniczego z
uwzględnieniem potencjalnych ryzyk: zarówno w sytuacji kryzysowej, jak i w realiach P7U_K, P7S_KR
stabilnej pracy grupy zadaniowej

BFM_K2_K06

Absolwent jest gotów do podejmowania w pracy zespołowej, jak i w pracy
indywidualnej wyzwań związanych ze zmianami strukturalnymi na poziomie zespołu,
organizacji, jak i rynku

P7U_K, P7S_KR

BFM_K2_K07

Absolwent jest gotów do samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego
zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych w warunkach
procesów integracyjnych w Europie i globalizacji

P7U_K, P7S_KK,
P7S_KR

BFM_K2_K08

Absolwent jest gotów do przestrzegania i propagowania etycznej postawy i
wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i
społecznych

P7S_KO, P7S_KR

BFM_K2_K09

Absolwent jest gotów do podejmowania samodzielnych, odpowiedzialnych decyzji w
sytuacjach kryzysowych w skali zespołu, działu, organizacji

P7U_K, P7S_KO,
P7S_KR

BFM_K2_K10

Absolwent jest gotów do brania odpowiedzialności przed innymi uczestnikami
organizacji i przed społeczeństwem za podejmowane decyzje

P7S_KO, P7S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Concepts of Management

30

4,0

egzamin

Statistics

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Strategic Management

30

4,0

egzamin

O

International marketing

30

4,0

zaliczenie

O

Microeconomics

30

4,0

egzamin

O

Entrepreneurship

30

4,0

egzamin

O

BHK

4

-

zaliczenie

O

Financial Management

30

4,0

zaliczenie

O

Przedmiot

O

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
30

-

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Macroeconomics

30

4,0

egzamin

O

Ethics in Management

30

4,0

egzamin

O

Business Process Management

30

4,0

zaliczenie

O

Financial Accounting

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Management Accounting

30

4,0

egzamin

O

International Law

30

4,0

egzamin

O

Master Seminar

30

5,0

zaliczenie

O

Business English C1+

Semestr 2
Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
Business English C1+

30

4,0

egzamin

F

Semestr 3

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Psychology of Management

30

4,0

egzamin

O

Master Seminar

30

5,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

Risk management

30

4,0

egzamin

F

Global Economic Crises

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Value Based Management

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Intercultural Communication

30

4,0

egzamin

F

E-commerce

30

4,0

egzamin

F

International Management

30

4,0

egzamin

F

Operational research

30

4,0

egzamin

F

Human Resource Management

30

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Financial and Capital Markets

30

4,0

egzamin

O

Master Seminar

30

10,0

zaliczenie

O

Semestr 4
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

Financial Analysis

30

4,0

zaliczenie

F

Financial Auditing

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Corporate Controlling and Finance

30

4,0

zaliczenie

F

Corporate Social Responsibility

30

4,0

egzamin

F

Mergers and Aquisitions

30

4,0

egzamin

F

Business Negotiations

30

4,0

egzamin

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Concepts of Management
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.210.5cb4324b7b3e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The aim of the course is to acquaint students with traditional and modern management concepts both in the
corporate sector as well as in the public sector

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Knowledge of basic concepts in the ﬁeld of
management science, both historical and
contemporary

BFM_K2_W01,
BFM_K2_W08,
BFM_K2_W10

egzamin pisemny
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W2

Knowledge put into practice the concept of
management by companies and public organizations

BFM_K2_W02,
BFM_K2_W04,
BFM_K2_W07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Ability to basic diagnosis of the organization

BFM_K2_U04,
BFM_K2_U06

egzamin pisemny

U2

Ability to implement new solutions in the practice of
the organization

BFM_K2_U03,
BFM_K2_U05,
BFM_K2_U08

egzamin pisemny

BFM_K2_K04,
BFM_K2_K06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student can adapt to the national and international
workplaces

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Overview of management concepts in historical perspective

W1, U1

2.

Situational approach, system and process management

W1, W2, U1, U2

3.

Intelligent organization and learning organization

W1, W2, U1, U2

4.

Team management - human relation

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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5.

Innovation Management

W1, W2, U1, U2

6.

The challenges of modern organizations

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Analysis of enterprise value - orientation on proﬁt

W2, U1

8.

Change management

W2, U1, U2

9.

Customer Management

W2, U1, U2

10.

Knowledge Management

W1

11.

Modern management methods - virtual organization, network organization, the
total participation management

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Lean management

W1, W2, U1, U2

13.

Outsourcing

W1, W2, U1, U2, K1

14.

Benchmarking

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
test końcowy
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Statistics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.210.5cb4324b93c15.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0542Statystyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

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

Rozwijanie analitycznego myślenia u studenta

C2

Zapoznanie studentów z podstawowymi miarami statystycznymi.

C3

Ukazanie sposobów wykorzystania miar statystycznych w zarządzaniu

C4

Uświadomienie studentom ograniczeń miar spotykanych w statystyce

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

pogłębione zastosowania metod statystycznych oraz
narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy
i prezentacji danych w organizacji

BFM_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

stosowanie metod statystycznych w zakresie
pomiarów wyników ﬁnansowych przedsiębiorstwa

BFM_K2_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

biegle posługiwać się miarami statystycznymi

BFM_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

dobierać odpowiednie narzędzia statystyczne
do charakteru posiadanych danych

BFM_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U3

podejmować strategiczne decyzje na podstawie
wyników badań statystycznych

BFM_K2_U05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy nad wszelkiego rodzaju bazami danych

BFM_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

analizy, interpretacji i prezentacji wyników,
otrzymanych w drodze badań statystycznych

BFM_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

do rzetelnej i pozbawionej fałszerstw pracy nad
danymi

BFM_K2_K08

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

e-wykład

30

rozwiązywanie zadań

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe deﬁnicje

W1, K1

2.

Miary położenia

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

3.

Miary rozproszenia

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

Sylabusy
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4.

Miary współzależności

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

5.

Regresja liniowa

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

6.

Analiza trendu liniowego

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

100% oceny - zaliczenie pisemne na ocenę | Forma zaliczenia: zaliczenie
w systemie Blackboard (w przypadku zajęć zdalnych) lub zaliczenie
pisemne w budynku Wydziału (w przypadku zajęć stacjonarnych). Do
zdobycia maks. 100 p.p. z kolokwium zaliczeniowego | Skala ocen [w
p.p.]: <55-66) - 3,0; <66-76) - 3,5; <76-86) - 4,0; <86-94) - 4,5; <94 i
więcej) - 5,0 | Dodatkowo premiowana aktywność w przypadku zajęć
zaliczenie na ocenę zdalnych [w p.p.]: - przesłanie zdjęcia rozwiązania zadania +0,5-1,5; omówienie przesłanego zadania +2,0 | Dodatkowo premiowana
aktywność w przypadku zajęć stacjonarnych [w p.p.]: - rozwiązanie
zadania przy tablicy +1,0; | Dozwolone maksymalnie dwie nieobecności
nieusprawiedliwione. Wszystkie obecności: +5,0 p.p. do wyniku
końcowego. Wynik końcowy [w p.p.] = wynik z kolokwium + premia za
aktywność na zajęciach + premia za obecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa matematyka na poziomie szkoły średniej

Sylabusy
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Strategic Management
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.210.5cb4324bc3a5b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Proces zarządzania strategicznego, przewaga strategiczna, interesariusze.

C2

Analiza strategiczna otoczenia, organizacji oraz sektora.

C3

Identyﬁkacja podstawowych strategii na poziomie biznesu i korporacji

C4

Rozumie uwarunkowania wdrażania strategii, odpowiedzialności oraz przywództwa

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 rozumie zaawansowane pojęcia analizy,
decyzji oraz wdrażania strategii

BFM_K2_W01,
BFM_K2_W05

egzamin pisemny

W2

Student pogłębia umiejętności zaawansowanej analizy
strategicznej w tym analizy dynamiki konkurencji

BFM_K2_W02,
BFM_K2_W03

egzamin pisemny,
projekt

W3

Student rozumie wielowymiarowe zależności
zachodzące w podejmowanych wyborach
strategicznych

BFM_K2_W09,
BFM_K2_W10

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ ocenić sytuację strategiczną i jej
dynamikę

BFM_K2_U04

egzamin pisemny

U2

Student podejmuje decyzje strategiczne na podstawie
zaawansowanych metod analizy

BFM_K2_U05,
BFM_K2_U06

egzamin pisemny,
projekt

U3

Student potraﬁ ocenić uwarunkowania wdrażania
strategii oraz ustalić adekwatną reakcję.

BFM_K2_U07

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student pogłębia umiejętność interakcji
w strategicznych zespołach decyzyjnych.

BFM_K2_K06

egzamin pisemny,
projekt

K2

Student rozwija zdolność podejmowania decyzji
strategicznych i przewodzenia

BFM_K2_K08,
BFM_K2_K10

egzamin pisemny,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

konsultacje

10

analiza problemu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
117

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.

Strategia organizacji, przewaga i interesariusze

W1, U1

2.

Analiza strategiczna otoczenia i organizacji

W2, U2, K1

3.

Bazowe i alternatywne strategie biznesu

W3, U3, K2

4.

Dynamika konkurencji

W2, W3, U1, K1

5.

Strategie aliansów i koopetycji

W1, U1, K2

6.

Strategie korporacji

U2, K2

7.

Strategie wzrostu zewnętrznego i restrukturyzacji

W3, U3, K1

8.

Przywództwo strategiczne

W3, K2

9.

Strategiczna odnowa organizacji

W1, U3, K2

10.

Nadzór korporacyjny

W2, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Pytania otwarte w liczbie 5. Ocena objemuje podanie deﬁnicji, wyjaśnienie
mechanizmu oraz podanie przykładu wraz z omówieniem.

ćwiczenia

projekt

Ocena według zaleceń opracowania i krytycznej oceny studium
przypadku.

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawy zarządzania, makroekonomia, statystyka opisowa

Sylabusy
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International marketing
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.210.5cab068449273.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The course presents basics issues of international marketing.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

The aims of the course are to provide students with
understanding of challenges and opportunities of
economic globalization for businesses in diﬀerent
industries

BFM_K2_W02,
BFM_K2_W09

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

The aims of the course are to provide students with:
capacity to analyze and propose a strategy for
international expansion.

BFM_K2_U03,
BFM_K2_U04,
BFM_K2_U05

zaliczenie pisemne

U2

The aims of the course are to provide students with:
ability to evaluate and recommend elements of
marketing-mix in international context

BFM_K2_U04,
BFM_K2_U05,
BFM_K2_U06

zaliczenie pisemne

BFM_K2_K03,
BFM_K2_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

The course train students in systematic work, time
organization and critical thinking.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie do ćwiczeń

15

rozwiązywanie zadań problemowych

15

konsultacje

15

rozwiązywanie zadań

10

analiza badań i sprawozdań

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.

Global business environment

W1, U1

2.

Economic globalization as a chance and challenge

W1, U1

3.

International marketing in the ﬁrm

U1, U2

4.

Internationalization theories. Political, economic and socio-cultural environment.

W1, U1, K1

5.

International marketing research. International market selection.

W1, U1

6.

Export modes of market entry. Intermediate entry modes. Hierarchical modes
market entry.

W1, U1, U2

Sylabusy
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7.

Product decisions.

U1, U2, K1

8.

Pricing decisions and terms of doing business.

U1, U2, K1

9.

Distribution decision.

U1, U2, K1

10.

Communication decisions

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Passing the written exam.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

24 / 112

Microeconomics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.210.5cb87aeaeb4c3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

To understand the basic concepts in economics;

C2

To understand the organization of the market and roles played by economic actors;

C3

To be able to make economic decisions, both as a consumer, and a producer;

C4

To be able to apply the knowledge concerning the behavior of economic actors in diﬀerent market structures;

C5

To be able to implement the knowledge about resource maintenance, production and distribution.

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

graduates have a knowledge of contemporary
concepts of, and relations between diﬀerent economic
systems and organisations

BFM_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

they are able to explain why business activity carries
a social responsibility, and indicate instances of its
occurrence and its dysfunctions in practice;

BFM_K2_W05

egzamin pisemny

U1

apply specialist knowledge of a given ﬁeld of study
related to Management (in combination with their
specialisation), in their professional or advanced
academic work

BFM_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

embark on independent activities in commercial
business or the social ﬁelds, or in consultancy in
multicultural environment using English as a language
of communication.

BFM_K2_U09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

graduate is able to communicate with surrounding and
share his/her knowledge with non-specialists using
BFM_K2_K02
English as a language of communication.

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

rozwiązywanie zadań problemowych

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

konsultacje

5

analiza i przygotowanie danych

5

rozwiązywanie zadań

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
101

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.

Basic economic concepts – goals of economic activity, tradeoﬀs, scarcity;

W1, U1, K1

2.

Basic economic analysis: supply and demand, elasticity, welfare analysis;

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Introduction to the welfare analysis;

W1, W2, U1, K1

4.

Theory of consumption;

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Theory of production - means of production, production costs;

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Economic and social inequalities;

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Environment and externalities.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Students need to pass a written test at the end of lectures. Only students
that passed problem solving are allowed to take a written test.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

The students need to attend seminars, and need to be prepared to take
zaliczenie na ocenę part in seminars. Students need to solve written assignment at the end of
seminar meetings.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Mathematics, especially functions

Sylabusy
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Entrepreneurship
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.210.5cb4324bf3c8f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

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 w zakresie teorii przedsiębiorczości, znaczenia przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarczego,
a także w zakresie ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych uwarunkowań planowania i tworzenia
przedsiębiorstw

C2

Kształtowanie umiejętności studentów w zakresie oceny ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych
uwarunkowań działalności gospodarczej oraz metod jej planowania i rozwoju

C3

Podnoszenie kompetencji społecznych w zakresie planowania i uczestnictwa w złożonych projektach w sposób
przedsiębiorczy, z uwzględnieniem oceny efektywności i skuteczności

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

ekonomiczne teorie i koncepcje przedsiębiorczości.

BFM_K2_W01

egzamin pisemny

W2

zasady zakładania indywidualnej działalności
gospodarczej oraz rozwiązania służące rozwojowi
działalności gospodarczej, uwzględnieniem relacji
z otoczeniem.

BFM_K2_W02,
BFM_K2_W09

egzamin pisemny

W3

metody planowania i dokonywania wyborów
w procesie tworzenia przedsiębiorstwa w warunkach
ryzyka i niepewności.

BFM_K2_W09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

obserwować zjawiska i procesy gospodarcze i na tej
podstawie identyﬁkować oraz oceniać przedsiębiorcze
okazje.

BFM_K2_U02

egzamin pisemny

U2

stosować zaawansowaną, wyspecjalizowaną wiedzę
z zakresu przedsiębiorczości, w celu zaplanowania
i rozwoju nowej organizacji.

BFM_K2_U02,
BFM_K2_U03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji złożonych
projektów, biorąc pod uwagę skutki podejmowanych
przez siebie decyzji.

BFM_K2_K05

egzamin pisemny

K2

oceny przedsięwzięcia z punktu widzenia skuteczności
i efektywności oraz konsekwencji etycznych.

BFM_K2_K05,
BFM_K2_K07

egzamin pisemny

K3

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,
BFM_K2_K05
z uwzględnieniem interesów prywatnych i publicznych.

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

konsultacje

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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.

Ekonomiczne teorie i koncepcje przedsiębiorczości. Typy przedsiębiorczości.
Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy

W1, W3, U1, K3

2.

Kryteria identyﬁkacji i atrybuty małych i średnich przedsiębiorstw w UE

W1, W2, U1, K3

3.

Identyﬁkacja przedsiębiorczych szans – dynamiczne branże i przedsiębiorstwa
szybkiego wzrostu. Determinanty wzrostu przedsiębiorstwa

W1, W3, U1, U2, K3

4.

Przedsiębiorczość technologiczna - typy i metody rozwoju

W1, W3, U1, U2, K3

5.

Osiąganie technologicznej dominacji, ustanawianie standardów technologicznych.
Efekty zewnętrzne sieci

W1, W2, U1, U2, K1, K3

6.

Finansowanie przedsięwzięć

W2, W3, U1, U2, K2

7.

Polityka wsparcia przedsiębiorczości

W2, U1, U2, K2, K3

8.

Ekonomiczne i prawne uwarunkowania planowania i tworzenia przedsiębiorstw

W2, W3, U1, U2, K1

9.

Analiza wykonalności przedsięwzięcia

W3, U1, U2, K1, K2

10.

Regionalne uwarunkowania przedsiębiorczości – sieci i klastry

W1, W3, U1, U2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdanie egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw mikro- i makroekonomii, ﬁnansów, podstaw rachunkowości, prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa
ochrony własności intelektualnej, statystyki opisowej

Sylabusy
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Financial Management
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.210.5cb4324dc0daf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student will be able to recommend and apply relevant management ﬁnancial management methods, carries out
eﬀective investment appraisal.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Understanding of the key corporate ﬁnance issues.

BFM_K2_W08

zaliczenie pisemne
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W2

Identify the role and purpose of the ﬁnancial
management.

BFM_K2_W08

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Evaluate ﬁnancial position and performance of
a business using IFRS

BFM_K2_U05

zaliczenie pisemne

U2

Analyse capital structre of the busines and
identifysuiatble sources of ﬁnancing

BFM_K2_U05

zaliczenie pisemne

U3

Understading the working capital management
techniques.

BFM_K2_U02,
BFM_K2_U05

zaliczenie pisemne

BFM_K2_K01,
BFM_K2_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Understanding how various ﬁnancial factors impact on
the value of business

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

rozwiązywanie kazusów

5

analiza badań i sprawozdań

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

rozwiązywanie zadań

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Purpose and functions of ﬁnancial management.

W1, W2

2.

Information sources in ﬁnancial management (ﬁnancial reporting, releases of
stock exchange and central bank etc.) standards

W1

Sylabusy
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3.

Financial analysis – capital structure and performance analysis.

U2

4.

Financial forecasting – cash budget

W2, U2, K1

5.

Financial forecasting – cash budget

U1, U2, U3, K1

6.

Raising equity capital. Raising debt capital.

W2, U2, U3, K1

7.

The time value of money.

W1, W2

8.

Investment appraisal. Valuation and rates of return.

W2, U3

9.

Stock valuation. Bond valuation.

W1, U1

10.

Risk assessment: operational risk vs ﬁnancial risk

W1, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna ocena z zaliczenia pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Students should have a priori knowledge of ﬁnancial accounting, management accounting, ﬁnancial reporting, ﬁnance and
ﬁnancial markets.

Sylabusy

33 / 112

Business English C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.230.623af0842aadf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

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
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

BFM_K2_W01,
BFM_K2_W02,
BFM_K2_W04,
BFM_K2_W05,
BFM_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

BFM_K2_W01,
BFM_K2_W02,
BFM_K2_W04,
BFM_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

BFM_K2_W01,
BFM_K2_W02,
BFM_K2_W04,
BFM_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

BFM_K2_W01,
BFM_K2_W02,
BFM_K2_W04,
BFM_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U02,
BFM_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U02,
BFM_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U02,
BFM_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U02,
BFM_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U02,
BFM_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U02,
BFM_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U02,
BFM_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U02,
BFM_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U02,
BFM_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U02,
BFM_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U02,
BFM_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

BFM_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

BFM_K2_K03,
BFM_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

BFM_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

BFM_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

BFM_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

Sylabusy
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Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

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

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

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.

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

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku.
3.

4.

Sylabusy

Business email
Report /proposal
Graph description & interpretation
Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W2, W4, U10, U11, U3,
U4, U5, U6, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U4, U5, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4

37 / 112

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

5.

W1, W3, U10, U11, U3,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4, K5

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.
Aspekty:
-Management & leadership
-Human resources & people
-Marketing & sales
-Finance & accounting
-Intercultural issues
-New media
-Business ethics
-Economics & economy

6.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4, K5

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W4, U6, K1, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia Zaliczenie na ocenę 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
zaliczenie na ocenę
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:
metody e-learningowe, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.
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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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Macroeconomics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.220.5cb4324c8a66a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

To understand the basic concepts in macroeconomics;

C2

To know and be able to apply macroeconomic measurement;

C3

To understand macroeconomic theory;

C4

To know how macroeconomic policies work;

C5

To understand global economic context.

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

are able to interpret contemporary economic doctrines
and concepts using a broad scope of the terminology
BFM_K2_W01
of the economic sciences, especially macroeconomics;

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

explain the essence and dynamics of contemporary
economic systems, and their potential relations, as
well as have a knowledge of instruments for cooperation and competition between diﬀerent
economic actors

BFM_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpret current problems in business and the
economy in the light of modern theoretical concepts;

BFM_K2_U02

egzamin pisemny

U2

identify and formulate research tasks to analyse
complex problems, processes, and phenomena in an
organisation and on the national economy scale, as
well as on the international and global scale;

BFM_K2_U04

zaliczenie na ocenę

BFM_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

to design and independently manage complex
undertakings, be involved in a debate or dialogue
taking economic, social, political, environmental, and
managerial aspects into consideration in English;

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

rozwiązywanie zadań problemowych

10

analiza i przygotowanie danych

10

konsultacje

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
111

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.

Basic concepts and theories in macroeconomics

W1, U1

2.

Macroeconomic measurement – System of National Accounts

W1, W2, U1, U2

3.

Macroeconomic measurement – social and envirionmental dimensions

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Macroeconomic measurement – employment and unemployment

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Macroeconomic theory – aggregate demand and supply

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Macroeconomic theory - economic ﬂuctuations

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Macroeconomic policy - ﬁscal policy

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Macroeconomic policy - monetary policy

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Students need to pass a written test at the end of lectures. Only students
that passed problem solving are allowed to take a written test.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

The students need to attend seminars, and need to be prepared to take
zaliczenie na ocenę part in seminars. Students need to solve written assignment at the end of
seminar meetings.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Microeconomics, mathematics, statistics

Sylabusy

42 / 112

Ethics in Management
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.220.5cb4324ca575c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
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

Cel: Zapoznanie studentów z kryteriami ocen moralnych i ich uzasadnieniem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

kluczowe pojęcia, metody i stanowiska etyki

BFM_K2_W01,
BFM_K2_W04,
BFM_K2_W06,
BFM_K2_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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W2

W3

różnorodność kodów moralnych

BFM_K2_W01,
BFM_K2_W04,
BFM_K2_W06,
BFM_K2_W07,
BFM_K2_W10

zaliczenie na ocenę

problemy etyki biznesu i zarządzania

BFM_K2_W01,
BFM_K2_W04,
BFM_K2_W05,
BFM_K2_W06,
BFM_K2_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

posługiwać się pojęciami etyki w dyskusji i analizie
dylematów

BFM_K2_U06,
BFM_K2_U07,
BFM_K2_U09,
BFM_K2_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

stosować kryteria moralne w ocenie i przy
podejmowaniu decyzji

BFM_K2_U04,
BFM_K2_U06,
BFM_K2_U07,
BFM_K2_U08,
BFM_K2_U09

zaliczenie na ocenę

uzasadniać oceny moralne

BFM_K2_U06,
BFM_K2_U07,
BFM_K2_U09,
BFM_K2_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

działania zgodnego z przyjętą hierarchią wartości

BFM_K2_K08,
BFM_K2_K09,
BFM_K2_K10

zaliczenie na ocenę

działania mającego na celu ochronę dobra wspólnego

BFM_K2_K01,
BFM_K2_K02,
BFM_K2_K08,
BFM_K2_K09

zaliczenie na ocenę

zrozumienia poglądów z którymi się nie zgadza

BFM_K2_K02,
BFM_K2_K03,
BFM_K2_K04,
BFM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

K2

K3

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do zajęć

20

Sylabusy
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rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

19

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.

Określenie pojęć: moralność, etyka, wartość, dobro, norma, ocena moralna,
sankcje

W1, U1, K3

2.

Teorie wartości moralnych

W1, W2, U1, U2, U3, K3

3.

Etyka komunikacji i motywowania

W3, U1, U2, K1, K2

4.

Elementy etyki gospodarczej: patologie i dobre praktyki

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

5.

Etyka kultury organizacyjnej

W3, U1, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki konieczne: Udział w zajęciach (dopuszczalna
nieobecność - 20 proc. wykładu) i egzamin. Nieobecności można
usprawiedliwić pracą pisemną na uzgodniony temat lub
prezentacją problemu przed grupą w trakcie zajęć. Warunki
niekonieczne i dostateczne: Możliwe jest też zaliczenie przez
nieobowiązkowe aktywności i pozytywny wynik
nieobowiązkowych sprawdzianów wiedzy w trakcie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagany jest udział w zajęciach (dopuszczalna nieobecność - 20 proc. wykładu)

Sylabusy
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Business Process Management
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.220.5cb4324cbf295.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student rozumie uwarunkowania trwałego funkcjonowania na rynku, w tym znaczenie identyﬁkacji potrzeb
klienta.

C2

Student rozumie znaczenie sekwencji działań i procesów gospodarczych dla dostarczenia właściwej wartości
klientowi.

C3

Student rozumie znaczenie ciągłego doskonalenia oraz ryzyka zmian fundamentalnych architektury procesu.

C4

Student rozumie znaczenie wiarygodności, certyﬁkacji strony drugiej oraz strony trzeciej.

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

Metody identyﬁkacji procesów gospodarczych
w organizacjach.

BFM_K2_W01,
BFM_K2_W04

zaliczenie pisemne

W2

Potraﬁ wybrać metody doskonalenia procesów
gospodarczych

BFM_K2_W03,
BFM_K2_W08

zaliczenie pisemne

W3

Zna rolę identyﬁkacji oraz redukcji wariancji procesów
gospodarczych

BFM_K2_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zidentyﬁkować strukturę procesów gospodarczych
organizacji

BFM_K2_U02,
BFM_K2_U06

zaliczenie pisemne

U2

Stosuje narzędzia statystycznej kontroli procesów

BFM_K2_U04,
BFM_K2_U10

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Rozwiązuje problemy zarządzania procesami

BFM_K2_K03,
BFM_K2_K06

zaliczenie pisemne

K2

Włącza się w zespołowe rozwiązywanie problemów
organizacji

BFM_K2_K09,
BFM_K2_K10

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do zarządzania procesami

W1, U1, K2

Sylabusy
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2.

Modele procesów biznesowych

W2, U1, K1

3.

Metody zarządzania procesami (TQM, lean management, reengineering,
outsourcing, kaizen)

W2, U1, K1

4.

Techniki doskonalenia procesów

W3, U2, K2

5.

Strategiczne zarządzanie procesami

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemne poprzez egzamin końcowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy zarządzania, znajomość teorii organizacji, ekonomia menedżerska, zarządzanie jakością.

Sylabusy
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Financial Accounting
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.220.5cb4324cd926e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

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

To develop the ability to apply concepts, principles and accounting practices.

C2

Understands the role of accounting as an information system for monitoring, problem solving and decision
making, as well as accounting position in a changing economic environment, social and technological

C3

Develop critical and analytical approach to research and evaluate policies and accounting practices.

C4

Develop skills, analysis, interpretation and presentation of both qualitative and quantitative accounting
information

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

identify and explain the economic, social,
environmental, and managerial eﬀects of cultural
phenomena, both on the scale of the organisation
(company) and of territorial units, in the light of the
contemporary theoretical approaches

BFM_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

they have a knowledge of contemporary concepts of,
and instruments for co-operation and competition
between diﬀerent economic systems and
organisations

BFM_K2_W09

zaliczenie na ocenę

U1

apply specialist knowledge of a given ﬁeld of study
related to Management (in combination with their
specialisation), in their professional or advanced
academic work

BFM_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

select appropriate methods and instruments for the
description and analysis of problems and areas of
activity in an organisation and its environment, and
assess their applicability and eﬀectiveness

BFM_K2_U05,
BFM_K2_U09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

interpret current problems in business and the
economy in the light of modern theoretical concepts

BFM_K2_K02,
BFM_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K2

design and independently manage complex
undertakings, taking economic, social, political,
environmental, and managerial aspects into
consideration

BFM_K2_K09

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

2

rozwiązywanie zadań problemowych

15

konsultacje

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

8

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.

Financial Accounting as part of the enterprise information system

W1, W2, U2, K2

2.

Basic principles of recording business transactions

W2, U2, K1

3.

An essential element of the balance of the annual ﬁnancial statements

W2, U1, U2, K1, K2

4.

Assets, Liabilities and Stockholders’ equity

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

FIFO, LIFO, AVCO

W1, U2, K2

6.

Proﬁt and loss account division of revenues and expenses aﬀecting the ﬁnancial
result of business entities

W1, W2, U1, K1

7.

Statement of Cash-Flow

W1, W2, U2, K1

8.

The ﬁnancial statements of companies

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
More than 51% points on ﬁnal test; attendances

Wymagania wstępne i dodatkowe
Subjects: the basics of ﬁnance, outline law (especially civil and economic), microeconomics. Initial skills: issues of ﬁnancial
management in the enterprise, knowledge of basic legal regulations in the ﬁeld of civil and commercial law, basic
microeconomics - understanding of cause-and-eﬀect taking place in the economy of enterprises.

Sylabusy
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Management Accounting
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.220.5cb4324cf2115.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

To make students understand the methods and instruments of the management accounting system.

C2

To make students be able to apply the management accounting system to support decision making processes in
organizations.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

52 / 112

W1

the student knows the methods and instruments of
management accounting, and their development due
to the changes in business environment of companies

BFM_K2_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

the student understands the role and importance of
management accounting for managing organizations,
and its application areas

BFM_K2_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U1

the student can individually choose adequate methods
BFM_K2_U01,
and instruments of management accounting, in
BFM_K2_U04
particular can choose an appropriate cost system

zaliczenie pisemne

U2

the student can calculate unit cost of ﬁnished
products, margins and proﬁtability

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U04

zaliczenie pisemne

U3

the student can apply diﬀerent cost classiﬁcations for
analysing costs and proﬁtability of business activities

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U04

zaliczenie pisemne

U4

the student is able to think and act in accordance with
the Cost Management concept.

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U05

zaliczenie pisemne

K1

the student is ready to implement the idea of
continuous education and professional development,
and in particular is aware of the necessity of updating
their knowledge in the area of Management
Accounting.

BFM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

K2

the student is ready to make decisions and take
responsibility for them in the area of management
accounting

BFM_K2_K10

egzamin pisemny,
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

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
102

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.

Management accounting as a source of information in decision making processes
in companies:
• diﬀerences between management and ﬁnancial accounting,
• role of management accounting in company’s management system,
• types and areas of decision problems that can be supported by management
accounting,
• examples of cost management activities

W2, U4, K1

2.

Basic terms and application areas of management accounting.
Cost classiﬁcations:
• ﬁxed/variable costs,
• direct/indirect costs
• manufacturing/non-manufacturing costs
• product/period costs
• relevant/irrelevant costs
• opportunity costs
Cost Management: the concept and practice.

W1, W2, U3, U4, K1

3.

Cost accounting:
Absorption Costing,
Cost allocation

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Cost accounting:
Variable Costing,
Contribution Margin Analysis

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Cost accounting:
Activity Based Costing,
Activity Based Management

W1, W2, U1, U2, U4, K1,
K2

6.

Break-even Analysis (CVP Analysis):
• sensitivity analysis,
• safety margins,
• operating leverage

W1, W2, U1, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obtaining a positive grade from the exam. Taking the exam is allowed
only after having obtained a positive grade from the test at the seminar.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie pisemne Obtaining a positive grade from the test at the seminar.

Sylabusy
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International Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.220.5cb4324d16867.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
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

The main goal of the course is to introduce students to both institutional and legal issues related to the
international relations.

C2

Students become familiar with the architecture of international community, sources of international law, its
actors, diplomatic and consular relations, issues related to population and work of international institutions. The
emphasis will be put on understanding powers and functioning of International Economic Organizations, as well
as operation of International Business Law.

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 knows and understands the basic concepts of
International Law and its interactions with the national
legal systems.

BFM_K2_W02

egzamin pisemny

W2

student understands competences of major
international institutions and knows how the norms of
international law are created and applied.

BFM_K2_W02

egzamin pisemny

W3

Student know the international law-making proces and
understands how international legal rules applied.

BFM_K2_W02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student is able to describe and explain international
legal environment. Student is able to identify legal
conditions of conducting international business.

BFM_K2_U02,
BFM_K2_U03

egzamin pisemny

U2

The student is able to indicate and initially work on
areas requiring legal analysis in international business
activity.

BFM_K2_U02,
BFM_K2_U03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is ready to apply basic rules of international
law in projects carried out in professional life.

BFM_K2_K07

egzamin pisemny

K2

Student is ready to individually broaden his knowledge
BFM_K2_K04,
and search for legal information on International, EU
BFM_K2_K07
and national laws.

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

10

analiza aktów normatywnych

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

38

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Basic concepts of law. Notions of "law", “legal rule”, “legal system”. Diﬀerent
legal traditions, comparative law. Structure and classiﬁcation of legal rules.
Binding nature and operation of law. Relationships between National laws,
European Law and International Law.

W1, W2, U1

2.

Sources of International Law. Classiﬁcation of sources. International agreements:
notion, denomination, classiﬁcations and forms. Treaty-making procedure.
Reservations. Interpretation and application. Termination and invalidation of
international agreements. Other sources of International Law: international
custom, law-making resolutions of international organizations. General principles
of law. Signiﬁcance of unilateral acts, jurisprudence and the doctrine of
International Law.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

3.

Diplomatic and Consular Law. Establishment of diplomatic relations, accreditation
of the head of a diplomatic mission. Diplomatic functions. Members of diplomatic
missions, classes of heads of missions, diplomatic ranks. Diplomatic corps.
Diplomatic privileges and immunities. Consular posts. Consular functions.
Members of consular posts, heads of posts and consular ranks. Precedence.
Career consuls and honorary consuls. Consular privileges and immunities.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

4.

Population in International Law. Citizenship, its acquisition and loss. EU
Citizenship, multiple citizenship and statelessness. Status of foreigners, protection
of refugees. Extradition and deportation. Schengen Area. Protection of human
rights: origin and evolution, generations and classiﬁcation of human rights.
Universal and regional protection. European Convention on Human Rights and the
Strasbourg Court.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

5.

Law of international organizations. Classiﬁcation of organization. Membership:
admission conditions and accession procedure, termination. Bodies of
international organizations. Law-making. Acts of organizations. decision-taking,
voting in UN bodies. UN system, the Charter and UN principles. Powers of UN
bodies. Dispute settlement, diplomatic and judicial means. International Court of
Justice.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

6.

International economic organizations. World Trade Organization, origins and
development. WTO membership and structure. Dispute Settlement Mechanism.
International Monetary Fund. Bretton Woods System. Aims and functions of IMF.
IMF membership and bodies. World Bank. OSCD. European Union, origin and
development. EU internal market and four freedoms.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

7.

International Business Law. Forms of international business. WTO principles of
trade relations and international sale of goods, CISG Convention. Free Trade
Agreements. Bilateral Investment Treaties. International Contract Law in
comparative perspective.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Passing the exam.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Attendance at lectures is not compulsory, yet students are encouraged to participate on a regular basis..

Sylabusy
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Master Seminar
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.2E0.5cb4324d2fd2a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

To learn what is involved in writing a thesis

C2

To learn how to do research

C3

To learn how to present research: orally and in writing

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

have ﬁnalized their project idea / thesis topic

BFM_K2_W01

raport

W2

have formulated a scientiﬁc question relevant to
management science

BFM_K2_W08

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

have planed, conducted, documented and presented
scientiﬁc work

BFM_K2_U10

raport, wyniki badań

U2

have written an extended scientiﬁc abstract

BFM_K2_U04

raport, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

have defended your research and constructively deal
with critical commentary

BFM_K2_K03

raport, wyniki badań

K2

have communicated your expertise in order to
contribute constructive criticism to the work of others

BFM_K2_K07

raport, wyniki badań

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

50

przygotowanie projektu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

200

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
230

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

200

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
230

ECTS
10.0

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.

During the course, students will study research methods, will design and do an
empirical study and present this in a written report called a Master's thesis.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Masters Thesis Proposal Outline

Semestr 3

Sylabusy
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Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
two chapters of the master's thesis

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
the ﬁnished Master's thesis
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Psychology of Management
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.240.5cb4324d8edd6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Increasing knowledge in the ﬁeld of modern organizational behavior and develop organizational leadership skills.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Indicate the economic, social, environmental, and
managerial eﬀects of diﬀerences in level of economic
advancement for countries (states) and territorial
units.

BFM_K2_W04,
BFM_K2_W07

egzamin pisemny
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W2

Design and conduct scientiﬁc research, independently
and in teamwork, using a variety of information
sources

BFM_K2_W04,
BFM_K2_W06

egzamin pisemny

BFM_K2_U06,
BFM_K2_U07,
BFM_K2_U08

egzamin pisemny

BFM_K2_K04,
BFM_K2_K05,
BFM_K2_K06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

They are able to explain the principles and
signiﬁcance of restructuration processes and strategic
renewal in an organisation

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Embark on independent activities in commercial
business or the social ﬁelds, or in consultancy for the
establishment and running of new business entities.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

wykonanie ćwiczeń

10

konsultacje

15

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.

Organization and human behavior-the evolution of ideas. Attitudes and roles
adopted by the members of the organization.

W1

2.

Management, guidance and leadership in the organization. Theories of the
characteristics, behaviors and situational and organizational leadership practice.

W1

3.

Theory of power bases (by B. H. Raven) and its signiﬁcance for management
practices.

W1

Sylabusy
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4.

Situational Leadership theory (SL II) and the importance for the practice of
targeting and unit.

W1, W2

5.

Situational Leadership theory (SL II). Walkthrough-speciﬁcity of style. Delegationthe speciﬁcity of style.

W1, W2

6.

Communications in your organization. Levels of psychological functioning of
groups inﬂuencing the eﬃciency of communication in your organization.

W1, W2

7.

The communication cycle in management. The characteristics of conversation on
planning, monitoring, and summarizing and setting goals.

W1, W2, K1

8.

Talks with employees: punishing and rewarding; Info full throttle and criticism
during discussions with employees.

W1, W2, K1

9.

Knowledge workers and targeting-speciﬁcity of management organizatonal
specialists group.

W1, W2, K1

10.

Change management (organization; team; employees)

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, grywalizacja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Passing the written exam.
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Risk management
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.240.5cb4324da7ﬀ8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

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 uczestników ze współczesnym stanem wiedzy na temat ryzyka organizacyjnego
i zarządzania nim oraz ukształtowanie zachowań przydatnych dla efektywnego funkcjonowania organizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

istotę ryzyka organizacyjnego i zarządzania nim
w różnych typach organizacji.

BFM_K2_W07

projekt, wyniki badań
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozróżnić specyﬁkę ryzyka w organizacjach
biznesowych, publicznych i społecznych

BFM_K2_U02

projekt

U2

Potraﬁ analizować różne konteksty ryzyka
i dostosowywać do nich strategie i techniki
zarządzania ryzykiem.

BFM_K2_U03,
BFM_K2_U06

projekt, wyniki badań

BFM_K2_K05,
BFM_K2_K07

projekt, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do samodzielnego analizowania
oraz organizowania działań zespołu pracowniczego
z uwzględnieniem zdiagnozowanych ryzyk, w tym
w kontekście międzynarodowym.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie projektu

30

przeprowadzenie badań empirycznych

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.

Zarys i standardy zarządzania ryzykiem organizacyjnym.

W1

2.

Risk assesment.

U2

3.

Wybrane podejścia do zarządzania ryzykiem w organizcjach.

W1, U2, K1

4.

Narzędzia oceny ryzyka.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przeprowadzenie badań w powiązaniu z treściami programowymi i
projekt, wyniki badań przedłożenie rozwiązania problemu zarządzania ryzykiem w formie
projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdobycie wiedzy i umiejętności określonych na wcześniejszych semestrach studiów dla danego kierunku.

Sylabusy
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Global Economic Crises
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.240.5cb4324dd957a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

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

G1

The aim of the course is to provide students with a general overview of the economic and ﬁnancial crises.
Participants in the course should be able to describe the main models of currency, economic and ﬁnancial crises
ant the causes of them. They should understand the mechanisms of the crises development, the consequences
of them and the ways of exiting from the diﬀerent models of the crises. Special attention will be paid to the last,
global ﬁnancial crises in the United States and the European Union. Students should not only understand the
mechanisms leading to the crisis but also the current situation of the developed countries and the possible
scenarios for the economies development in the future.

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

the graduate will have advanced, specialized
theoretical knowledge of the main models of economic BFM_K2_W01,
and ﬁnancial crises, causes of the crises, mechanisms BFM_K2_W02
of development and consequences.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

the graduate will have the skills of critical analysis,
interpreting and assessing information provided by
the media related to diﬃculties and risks
accompanying to functioning of economies.

BFM_K2_W02,
BFM_K2_W08,
BFM_K2_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

the graduate will be able to deﬁne the main categories
of international markets functioning (e.g. international BFM_K2_W02,
BFM_K2_W08,
trade, ﬂows of capital, balance of payment deﬁcit,
BFM_K2_W10
exchange rate types and determinants) and their
impact on particular countries.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

the graduate will be able to discuss about issues
related to selected problems occurring in
contemporary economies, e.g. the crises scenarios in
diﬀerent economies, moral hazard, liquidity trap, debt
deﬂation, shadow banking development, scenarios for
further economic development).

BFM_K2_U02,
BFM_K2_U03,
BFM_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

the graduate will be able to present and describe the
selected historical and contemporary economic crises
and their consequences.

BFM_K2_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

20

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

8

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.

The basic deﬁnitions related to the economic and ﬁnancial crises, theories and
models of ﬁnancial crises (three generations of currency crises, banking crises,
Minski’s theory of ﬁnancial crises).

W1, W2

2.

Historical examples of ﬁnancial crises.

W1, U2

3.

Financialisation of the economy.

W3

4.

The processes of the development of the ﬁnancial markets and its disadvantages
– asymmetry of information, the role of derivatives, process of asstets
securitization, shadow banking development.

W1, W3, U1

5.

Financial crisis of 2007-2008 in the United States - its main causes and
consequences (moral hazard, liquidity trap, debt deﬂation. Mechanisms of exiting
from the crisis – quantitative easing policy, new ﬁnancial regulations etc.

W1, W2, U1

6.

Crisis of 2009-2014 in European countries - its main features, causes and
consequences (banking crisis, debt crisis, crisis of the balance of payments).

W1, W2, U1

7.

Development of the last crisis in diﬀerent countries – case studies (Greece,
Ireland, Spain).

W1, U1, U2

8.

The mechanisms of exiting from the crisis of the period 2007-2014 (European
Stability Mechanism, Banking Union).

W1, W2

9.

The threats for the future and scenarios for further economic development in
diﬀerent countries (developed countries, emerging markets, developing
countries).

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Components of the ﬁnal grade: • Active participation in class 30% of ﬁnal grade (participation 10%, activity 20%). Each
student may have two absences from class with no
consequences. • Final exam - 70% of ﬁnal grade. Final exam
form: written tests, multiple choice questions, ﬁll-in-the blank
test and short open questions.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Basic knowledge of micro-, macroeconomics and ﬁnance.

Sylabusy

70 / 112

Value Based Management
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.240.5cb4324df065d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

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

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z najnowszymi koncepcjami i narzędziami teoretycznymi
do analizy działalności wybranego przedsiębiorstwa oraz opracowanie możliwych propozycji usprawnień
w oparciu o wartość dodaną dla akcjonariuszy i interesariuszy. Formuła warsztatów pozwala studentom na pracę
indywidualną i grupową, krytyczną ocenę konkretnych przedsiębiorstw, do pogłębionego podejścia
do analizowanych przypadków, dając im możliwość połączenia ram teoretycznych z dyskusją i kreatywnym
myśleniem. Seminaria wymagają od studentów interdyscyplinarnego podejścia do omawianych zagadnień,
umiejętności negocjacyjnych i wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego i podstaw rachunkowości.

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

studenci, którzy uczestniczyli w seminarium, po jego
ukończeniu, posiadają wiedzę na temat współczesnych
BFM_K2_W02
koncepcji i instrumentów współpracy i konkurencji
między różnymi systemami i organizacjami
gospodarczymi.

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja

W2

potraﬁą wyjaśnić, dlaczego działalność gospodarcza
jest odpowiedzialna społecznie, oraz wskazać
przypadki jej występowania i dysfunkcje w praktyce
handlowej.

BFM_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

posiadają wiedzę na temat współczesnych koncepcji
i metod stosowanych do pomiaru i zarządzania
osiągnięciami organizacji.

BFM_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
raport

U1

posiadają kwaliﬁkacje do stosowania specjalistycznej
wiedzy z danej dziedziny studiów związanej
z zarządzaniem (w połączeniu z ich specjalizacją),
w pracy zawodowej lub zaawansowanej pracy
naukowej.

BFM_K2_U02

raport

U2

potraﬁą wybrać odpowiednie metody i instrumenty
do opisu i analizy problemów i obszarów działalności
w organizacji i jej otoczeniu, a także ocenić ich
przydatność i skuteczność.

BFM_K2_U04

raport, prezentacja

U3

studenci są przygotowani do uczestnictwa
w strategicznych procesach decyzyjnych i potraﬁą
zaproponować procedury rozwiązywania problemów
przy użyciu zaawansowanych metod i instrumentów
wspierających procesy decyzyjne.

BFM_K2_U05

raport

U4

potraﬁą projektować zmiany w organizacjach
i zarządzać takimi zmianami.

BFM_K2_U07

prezentacja

U5

potraﬁą dokonywać wyboru i zarządzać zasobami
ludzkimi, materiałowymi, ﬁnansowymi
i informacyjnymi w celu efektywnego i skutecznego
wykonywania zadań z zakresu zarządzania.

BFM_K2_U08

raport

K1

potraﬁą projektować i niezależnie zarządzać złożonymi
przedsięwzięciami, biorąc pod uwagę aspekty
ekonomiczne, społeczne, polityczne, środowiskowe
i kierownicze.

BFM_K2_K06

raport

K2

potraﬁ zdobywać wiedzę i umiejętności zawodowe
samodzielnie, w pracy zespołowej oraz w organizacji,
w warunkach procesów integracji europejskiej
i globalizacji.

BFM_K2_K07

prezentacja

K3

jest gotowy przyjąć odpowiedzialność za swoje decyzje
w odniesieniu do innych członków organizacji i całego
BFM_K2_K08
społeczeństwa.

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

konsultacje

5

przygotowanie raportu

55

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do zarządzania wartością przedsiębiorstw; poszukiwanie pomysłu
na zwiększenie wartości ﬁrmy; grupy interesariuszy; tworzenie wspólnej wartości
(CSV); Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR); środowisko, społeczeństwo i
zarządzanie (ESG).

W2, U2, U5, K1, K3

2.

Strategia błękitnego oceanu; kluczowe czynniki sukcesu, wizja; misja; planowanie
SCOPE.

W1, W3, U2, U4, K1, K2

3.

Modele strategii rozwoju; wartość dla klientów; kluczowe procesy; diagnoza ﬁrmy
za pomocą 7S McKinsey Framework.

W1, W3, U1, U2, U3, U5,
K1, K3

4.

Zrównoważona karta wyników (ang. Balanced Scorecard, BSC); długoterminowe,
średnio- i krótkoterminowe cele; łączenie procesów; wzrost organiczny i
zewnętrzny w budowaniu wartości przedsiębiorstw; fuzje i przejęcia; due
diligence.

W1, W3, U1, U3, U4, U5,
K1

5.

Dźwignia ﬁnansowa i operacyjna; teoria agencji; ryzyko; inwestycje; tradycyjne
metody oceny wartości ﬁrm.

W1, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

6.

Metoda EVA, metoda MVA; podejścia krytyczne do zarządzania wartością
przedsiębiorstw.

W2, U3, U4, K1, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, raport,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w 100% zajęć, praca w grupie na zajęciach
(aktywność = 10% ﬁnalnej oceny), prezentacja wyników
pracy grupowej (30% oceny) i raport pisemny (60%
ﬁnalnej oceny).
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na konwersatorium jest obowiązkowa. Wymagania wstępne to znajomość podstaw zarządzania i podstaw
ﬁnansów.

Sylabusy
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Intercultural Communication
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.240.5cb4324e14b56.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie uczestników z aktualnym stanem wiedzy o głównych teoriach i koncepcjach komunikacji
międzykulturowej.

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 oraz znaczenie
komunikacji międzykulturowej we współczesnym
biznesie i relacjach miedzynarodowych.

BFM_K2_W01,
BFM_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
BFM_K2_U01,
BFM_K2_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

K1

Student jest gotów do analizowania oraz
organizowania działań zespołu pracowniczego
z uwzględnieniem organizacyjnego komunikowania sie
w kontekście międzynarodowym i międzykulturowym.

BFM_K2_K02,
BFM_K2_K04,
BFM_K2_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2

Student jest gotów do wyrażania akceptacji dla
zachowań zgodnych z kulturą pochodzenia.

BFM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

U1

Student potraﬁ analizować współzależności pomiędzy
kulturą i procesami komunikacji.

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

30

przygotowanie do zajęć

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Główne wyzwania dla współczesnego świata biznesu.

W1, K1

2.

Treść kulturowa komunikacji międzyorganizacyjnej.

W1, K1

3.

Powszechne niedostatki w rozumieniu kultur krajów pochodzenia
współpracowników i sposoby ich ograniczania.

W1, U1, K2

4.

Kontekst i współzależności między kulturą i sposobami komunikowania się.

W1, U1, K2

5.

Modele przezwyciężania różnic kulturowych w organizacyjnym komunikowaniu
się.

W1, U1, K1

6.

Poziomy kulturowego komunikowania się i ich efektywność.

U1, K2

7.

Komunikacja międzykulturowa jako narzędzie inkluzywnego zarządzania zasobami
ludzkimi.

W1, U1, K1

Sylabusy
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8.

Modele międzykulturowego komunikowania i ich rozpoznawanie podczas
symulacji realnych sytuacji.

U1, K1

9.

Formułowanie strategii międzykulturowego komunikowania w powiązaniu z
główną strategią organizacji.

U1, K1

10.

Strategie międzyorganizacyjnego komunikowania się jako podstawa
rozwiązywania konﬂiktów stron w biznesie.

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie prezentacji grupowej na
zaliczenie końcowe przedmiotu lub egzamin
pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdobycie wiedzy i umiejętności określonych na wcześniejszych semestrach studiów dla danego kierunku.

Sylabusy
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E-commerce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.240.5cb4324e2d780.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

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 z genezą, historią, typologią i terminologią handlu elektronicznego.

C2

Uświadomienie słuchaczom korzyści i ograniczeń handlu elektronicznego, z perspektywy sprzedawców i klientów.

C3

Przekazanie wiedzy z zakresu zagadnień prawnych, organizacyjnych i aspektów bezpieczeństwa, związanych
z realizacją handlu elektronicznego.

C4

Zapoznanie studentów z informacjami dotyczącymi rozwoju handlu elektronicznego na świecie i w Polsce.

C5

Zapoznanie słuchaczy ze sposobami badania rynku i pozyskiwania klientów z wykorzystaniem Internetu.

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

genezę, historię, typologię i terminologię handlu
elektronicznego.

BFM_K2_W02,
BFM_K2_W08,
BFM_K2_W09,
BFM_K2_W10

egzamin pisemny

W2

student zna informacje dotyczące rozwoju handlu
elektronicznego i rozumie jego znaczenie dla rozwoju
społeczeństwa informacyjnego na świecie i w Polsce.

BFM_K2_W02,
BFM_K2_W08,
BFM_K2_W09,
BFM_K2_W10

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

uwarunkowania prawne i organizacyjne związane
z prowadzeniem działalności w zakresie handlu
elektronicznego.

BFM_K2_W02,
BFM_K2_W08,
BFM_K2_W09,
BFM_K2_W10

egzamin pisemny

zidentyﬁkować korzyści i ograniczenia handlu
elektronicznego, zarówno z perspektywy sprzedawców
jak i klientów.

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U03,
BFM_K2_U04,
BFM_K2_U05,
BFM_K2_U06,
BFM_K2_U07

egzamin pisemny

zaplanować działania związane z zarządzaniem
bezpieczeństwem procesów realizowanych w ramach
handlu elektronicznego.

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U02,
BFM_K2_U03,
BFM_K2_U04,
BFM_K2_U06,
BFM_K2_U07

egzamin pisemny,
prezentacja

zaplanować i przeprowadzić badania rynkowe
z uwzględnieniem potrzeb konsumentów
korzystających z Internetu.

BFM_K2_U02,
BFM_K2_U05,
BFM_K2_U06,
BFM_K2_U07,
BFM_K2_U08,
BFM_K2_U10

egzamin pisemny,
prezentacja

wykazać się umiejętnością zastosowania różnych
modeli e-commerce dla prowadzenia działalności
biznesowej w Internecie.

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U02,
BFM_K2_U03,
BFM_K2_U05,
BFM_K2_U06,
BFM_K2_U07,
BFM_K2_U08

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

U4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłębiania wiedzy z zakresu różnych aspektów
prowadzenia działalności w Internecie, w tym
szczególnie - handlu elektornicznego.

BFM_K2_K06,
BFM_K2_K07,
BFM_K2_K09

prezentacja

K2

podejmowania działań zespołowych lub
indywidualnych z uwzględnieniem opinii innych
specjalistów i ekspertów w zakresie prowadzenia
handlu elektronicznego.

BFM_K2_K01,
BFM_K2_K02,
BFM_K2_K04,
BFM_K2_K05,
BFM_K2_K06,
BFM_K2_K07

prezentacja

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do egzaminu

17

konsultacje

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Terminologia i typologia handlu elektronicznego.
Geneza i historia e-commerce.

W1, W2

2.

Handel elektroniczny w perspektywie sprzedawcy i klienta - wady i zalety.
Korzyści i ograniczenia handlu elektronicznego.

W2, U1, U3, K1

3.

Aspekty prawne i organizacyjne związane z prowadzeniem handlu
elektronicznego.
Bezpieczeństwo handlu elektronicznego z perspektywy organizacji i
konsumentów.

W1, W3, U1, U2, U3, K1

4.

Rozwój handlu elektronicznego w Polsce i na świecie.
Perspektywy i nowe trendy w rozwoju e-commerce.

W1, W2, U4, K1

5.

Prowadzenie sklepu internetowego.
Strategie rozwoju e-handlu w działalności przedsiębiorstw.

W3, U1, U3, U4, K1, K2

6.

Badania rynkowe w Internecie.
Preferencje i zachowania konsumentów dokonujących zakupów w Internecie.

W2, U1, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena (uzyskana na podstawie średniej) z
egzaminu pisemnego i prezentacji.
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International Management
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.240.5cb4324e45108.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

student zna główne zjawiska globalizacji oraz ich
dynamikę

BFM_K2_W02

projekt

W2

student zna podstawowe zagadnienia strategiczne
biznesu międzynarodowego oraz umie je omówić
w kontekście przewagi konkurencyjnej

BFM_K2_W01

projekt

W3

student zna złożone mechanizmy społeczno kulturowe globalnego rynku oraz ich znaczenie dla
zarządzania wybranymi funkcjami przedsiębiorstwa

BFM_K2_W01,
BFM_K2_W02,
BFM_K2_W06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

student umie zaprojektować odpowiednią analizę dla
wspomagania decyzji strategicznych w rozwoju
międzynarodowym ﬁrm

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U02,
BFM_K2_U04,
BFM_K2_U05,
BFM_K2_U07

projekt

U2

korzystać z odpowiednich danych wtórnych,
interpretując je w celu rekomendowania, opartych
na danych, działań strategicznych w kontekście
umiędzynarodowionego otoczenia

BFM_K2_U03

projekt

K1

zaproponować podstawowe rekomendacje dla rozwoju BFM_K2_K02,
BFM_K2_K03,
biznesu na podstawie przeprowadzonej analizy oraz
umie je przedstawić stosując adekwatną argumentację BFM_K2_K07

projekt

K2

student umie argumentować proponowane
rozwiązania strategiczne, dyskutując alternatywy oraz
ich konsekwencje

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

BFM_K2_K02

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie projektu

25

przygotowanie raportu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

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.

Theoretical framework of globalization

W1

2.

Capital concentration and the role of TNC's

W1

3.

Strategic aspects of international business: expansion and cross - border
strategies

W2, W3, U1

Sylabusy
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4.

Competitive advantage on international markets – value chain, oﬀ-shoring and
investment attractiveness

W3, U1, U2, K1, K2

5.

Global marketing and consumer behavior

W3

6.

Cultural context of international business

W3

7.

Social aspects in international business

W1, W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
projekt
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Operational research
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.240.1588927871.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie studentom znaczenia praktycznych aspektów zasady racjonalnego gospodarowania

C2

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami optymalizacji jako głównego narzędzia racjonalnego
gospodarowania

C3

Przekazanie wiedzy z zakresu konstrukcji podstawowych linowych zagadnień optymalizacyjnych w zarządzaniu
ﬁrmą

C4

Zapoznanie studentów z efektywnymi narzędziami rozwiązywania problemów programowania linowego

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

Student zna zasady konstrukcji modeli
optymalizacyjnych do standardowych problemów
menadżerskich programowania liniowego

BFM_K2_W03,
BFM_K2_W08,
BFM_K2_W10

egzamin pisemny

W2

Student posiada niezbędną wiedzę do rozwiązywania
typowych modeli optymalizacyjnych przy pomocy
metody graﬁcznej i algorytmu SIMPLEX

BFM_K2_W03,
BFM_K2_W08,
BFM_K2_W10

egzamin pisemny

W3

Student zna zasady interpretacji uzyskanych wyników
liniowego problemu optymalizacyjnego przez pryzmat
decyzji menadżerskich

BFM_K2_W03,
BFM_K2_W08,
BFM_K2_W10

egzamin pisemny

W4

Student posiada niezbędną wiedzę
do przeprowadzenia analizy wrażliwości wyników
liniowego problemu optymalizacyjnego przez pryzmat
decyzji menadżerskich

BFM_K2_W03,
BFM_K2_W08,
BFM_K2_W10

egzamin pisemny

W5

Student jest w stanie uwzględnić różnorodne aspekty
procesu decyzyjnego w ramach analizy bazującej
na programowaniu matematycznym

BFM_K2_W03,
BFM_K2_W06,
BFM_K2_W08

egzamin pisemny

Student potraﬁ samodzielnie skonstruować model
optymalizacyjny do standardowych problemów
menadżerskich programowania liniowego

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U02,
BFM_K2_U04,
BFM_K2_U06,
BFM_K2_U07,
BFM_K2_U08,
BFM_K2_U09

egzamin pisemny

Student potraﬁ samodzielnie rozwiązać liniowy model
optymalizacyjny przy pomocy metody graﬁcznej
i algorytmu SIMPLEX

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U02,
BFM_K2_U04,
BFM_K2_U06,
BFM_K2_U07,
BFM_K2_U08,
BFM_K2_U09

egzamin pisemny

Student posiada umiejętność samodzielnej
interpretacji uzyskanych wyników rozwiązania
liniowego problemu optymalizacyjnego przez pryzmat
decyzji menadżerskich

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U02,
BFM_K2_U04,
BFM_K2_U06,
BFM_K2_U07,
BFM_K2_U08,
BFM_K2_U09

egzamin pisemny

Student posiada umiejętność przeprowadzenia analizy
wrażliwości wyników liniowego problemu
optymalizacyjnego przez pryzmat decyzji
menadżerskich

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U02,
BFM_K2_U04,
BFM_K2_U06,
BFM_K2_U07,
BFM_K2_U08,
BFM_K2_U09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

U4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

Student jest gotów do tworzenia i uczestniczenia
w pracy zespołowej, do porozumiewania się
z otoczeniem zarówno profesjonalistów, jak i osób nie
będącym specjalistami w zakresie zarządzania. Potraﬁ
prowadzić konstruktywny dialog i negocjacje,
przekonywać do swoich racji, jak również przyjmować
racje innych w celu osiągania wspólnych celów również w języku angielskim.

BFM_K2_K02,
BFM_K2_K03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

rozwiązywanie zadań problemowych

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie i interpretacja kluczowych pojęć

W1, K1

2.

Konstrukcja modeli programowania liniowego z zakresu wybranych problemów
menadżerskich (1)

W1, U1, K1

3.

Konstrukcja modeli programowania liniowego z zakresu wybranych problemów
menadżerskich (2)

W1, U1, K1

4.

Rozwiązywanie problemów programowania liniowego przy użyciu metody
graﬁcznej

W2, U2, K1

5.

Rozwiązywanie problemów programowania liniowego przy użyciu algorytmu
SIMPLEX

W2, U2, K1

6.

Zastosowanie programu Excel do rozwiązywania problemów programowania
liniowego

W2, U2, K1

7.

Analiza wrażliwości wyników problemów optymalizacyjnych przy użyciu programu
Excel

W3, W4, U3, U4, K1

8.

Problem transportowy w programowaniu liniowym

W3, W4, U3, U4, K1

Sylabusy
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9.

Modyﬁkacje i problemy pochodne zagadnienia transportowego

W3, W4, U3, U4, K1

10.

Miscellanea: utrwalenie wiedzy nabytej w trakcei kursu

W5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać co najmniej 50% wyniku
najlepszego studenta, ale nie mniej niż 30% całości punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Matematyka (algebra liniowa), Ekonomia, Statystyka

Sylabusy
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Human Resource Management
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.240.5cb4324babca2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

students have a knowledge of the contemporary
concepts of and methods used to measure and
manage an organisation’s achievements

BFM_K2_W06,
BFM_K2_W08,
BFM_K2_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie

BFM_K2_U08,
BFM_K2_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

select appropriate methods and instruments for the
description and analysis of problems and areas of
activity in an organisation and its environment, and
assess their applicability and eﬀectiveness
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U2

conduct a comprehensive audit of selected areas in
a company or of the entire organisation

BFM_K2_U07,
BFM_K2_U09

zaliczenie

U3

select and manage human, material, ﬁnancial, and
information resources for the eﬃcient and successful
achievement of management tasks

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie

BFM_K2_K01,
BFM_K2_K03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

graduates are qualiﬁed to create and participate in
projects carried out by interdisciplinary teams working
in and outside the organisation

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

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.

Introduction-The functions, structures and entities HRM

W1, U2

2.

Processes of HRM

W1, U3, K1

3.

Recruitment and selection

W1, U2, K1

4.

Evaluation work and employees

W1, U1, K1

5.

Motivating and rewarding

W1, U2, K1

6.

Learning, Development and career path

W1, U1, K1

7.

Strategic HRM

W1, U1, U3

Sylabusy
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8.

Selected issues of International HRM

W1, U1, K1

9.

Trends in the labour market and future HRM

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

attendance is compulsory (80%) ongoing assessment of
egzamin pisemny, zaliczenie homework active participation during the lectures exam (two
parts): written test and problem solving tasks
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Financial and Capital Markets
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.280.5cb4324ea0f4d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
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

Lecture provides students with theory of ﬁnancial markets and the key determinants of each segment of the
market. Students will ﬁnd out the diﬀerences between Nordic (continental European) and Anglo – Saxon models
of ﬁnancial markets. Additionally, they will be provided with basic ﬁnancial instrument typology.

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

students are able to answer the following questions:
Why the ﬁnancial market system diﬀer so much
between countries? What are the key functions of the
market? Can the eﬃcient economy deal without the
ﬁnancial market? Additionally students are able to
understand of mechanisms of ﬁnancial markets and
diﬀerent ﬁnancial systems – comparison of Nordic and
Anglo-Saxon systems. Critical analysis of value
determinants. Understanding of risk factors and micro
and macro prudential regulation of ﬁnancial
institutions and markets. Knowledge of new
institutional structure of ﬁnancial regulation in Europe.

BFM_K2_W02,
BFM_K2_W03,
BFM_K2_W08

egzamin ustny

BFM_K2_U02,
BFM_K2_U04,
BFM_K2_U08,
BFM_K2_U09

egzamin ustny

BFM_K2_K01,
BFM_K2_K04

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

students are able to understand the main ﬁnancial
issues on micro and macro level. Also, they are able to
valuate ﬁnancial instruments with respect to risk
factors.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

students have adequate skills to work in the ﬁnancial
departments in the international environment.

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

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.

Financial market structure and instruments.
Valuation of stocks, bonds and derivatives.
Eﬃcient market hypothesis versus behavioural ﬁnance.
Capital Asset Pricing Model and Arbitrage Price Theory – risk weighted valuation.
Portfolio Theory.
Deﬁnitions of moral hazard. Micro risk factors.
Asymetry of information and Credit Rating Agencies.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Students are to answear at least 60% of questions to pass the exam.
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Financial Analysis
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.280.5cb4324eb9da2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

specjalistyczne metody analizy sprawozdań
ﬁnansowych przedsiębiorstw

BFM_K2_W03,
BFM_K2_W08

projekt

W2

współczesne koncepcje analizy pozycji rynkowej
przedsiębiorstwa

BFM_K2_W08

projekt

BFM_K2_U04,
BFM_K2_U05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosować w zarządzaniu mierniki wyników
ﬁnansowych przedsiębiorstwa.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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samodzielnego oraz zespołowego projektowania
i prowadzenia zadań (w tym w zakresie analizy
sprawozdań ﬁnansowych i pozycji rynkowej).

K1

BFM_K2_K01,
BFM_K2_K06

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Przegląd sprawozdania ﬁnansowego
2. Cel analizy ﬁnansowej, źródła danych i techniki
3. Analiza pozioma i pionowa sprawozdań ﬁnansowych
4. Analiza wskaźnikowa (płynność, wypłacalność, efektywność, rentowność)
5. Ocena ﬁnansowa projektów inwestycyjnych.
6. Analiza dźwigni.
7. Pozycja rynkowa przedsiębiorstwa i analiza strategii

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny z projektu grupowego; obecność na
zajęciach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość rachunkowości ﬁnansowej i statystyki

Sylabusy
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Financial Auditing
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.280.5cb4324ed391e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
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

The main goal is to present basic information on modeling approaches to examine the books of accounts by an
independent auditor.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

the role and main goals of auditing ﬁnancial
statements

BFM_K2_W02,
BFM_K2_W08

zaliczenie na ocenę
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W2

the rules of activity of the international and national
organisations connected with auditors

BFM_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

the basic standards of auditing ﬁnancial statements

BFM_K2_W03,
BFM_K2_W08

zaliczenie na ocenę

U1

select appropriate methods and instruments for the
description and analysis of problems and areas of
activity in an organisation and its environment, and
assess their applicability and eﬀectiveness

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

conduct a comprehensive audit of selected areas in
a company or of the entire organisation

BFM_K2_U04

zaliczenie na ocenę

BFM_K2_K01,
BFM_K2_K08,
BFM_K2_K10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

observe and promote an ethical attitude and social
sensitivity, also in their duties in the organisation and
in society

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

15

przeprowadzenie badań literaturowych

10

analiza aktów normatywnych

20

rozwiązywanie kazusów

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
107

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.

The role of auditing ﬁnancial statements in the economic environment

W1, W2, K1

2.

The risk of fraud and mechanisms to address fraud in ﬁnancial statements

W1, K1

3.

Internal control over ﬁnancial reporting

U1

Sylabusy
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4.

Professional auditing standards

W2, W3, U1, U2, K1

5.

Audit reports on ﬁnancial statements

W3, U1, U2, K1

6.

The main analytical techniques connected with auditing

W3, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody
e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obtaining a positive ﬁnal grade.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Items: ﬁnancial accounting, ﬁnance, economic analysis, microeconomics, business law. Initial skills: knowledge of the
accounting treatment of business transactions, valuation of assets and liabilities and calculating the ﬁnancial result, produce
full annual ﬁnancial statements, issues of ﬁnancial management in the enterprise, ﬁnancial analysis of the company,
knowledge of basic legal regulations on tax law, economic, civil, labor law.

Sylabusy
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Corporate Controlling and Finance
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.280.5cb4324eed593.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

To make students understand the role and importance of controlling systems and ﬁnancial management for
contemporary organizations.

C2

To make students understand and be able to apply the concept, methods and instruments of corporate
controlling and ﬁnance.

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 student knows the concept, methods and
instruments of corporate controlling and ﬁnance, as
well as their application areas.

BFM_K2_W01,
BFM_K2_W02,
BFM_K2_W08

zaliczenie pisemne

W2

the student understands the role and importance of
controlling systems and ﬁnancial management for
contemporary organizations.

BFM_K2_W01,
BFM_K2_W02,
BFM_K2_W08

zaliczenie pisemne

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

the student can choose and apply adequate methods
and instruments of corporate controlling and ﬁnance.

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U02,
BFM_K2_U04,
BFM_K2_U05,
BFM_K2_U08

U2

the student can perform basic controlling activities
and participate in ﬁnancial decisions made by
corporate managers both within the company and in
their interactions with investors.

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U02,
BFM_K2_U04,
BFM_K2_U05,
BFM_K2_U08

zaliczenie pisemne

K1

the student is ready to implement the idea of
continuous education and professional development,
and in particular is aware of the necessity of updating
their knowledge in the area of corporate controlling
and ﬁnance.

BFM_K2_K07

zaliczenie pisemne

K2

the student is ready to make decisions and take
responsibility for them in the area of corporate
controlling and ﬁnance.

BFM_K2_K01,
BFM_K2_K10

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
101

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.

Introduction to corporate ﬁnance and controlling.
The concept of controlling.
Tasks, methods and instruments of strategic and operational controlling.
The role and rules of ﬁnancial reporting and managerial reporting.
Performance measurement and performance management.

W1, W2, K1

2.

The idea of decentralisation and delegation in management.
Responsibility centres in a company: cost centre, sales centre, proﬁt centre,
assets centre.

W1, W2, U1, K1

3.

Budgeting.
Budget variance analysis in diﬀerent responsibility centres.
Performance metrics in diﬀerent responsibility centres.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Sources of ﬁnance and corporate capital structure.

W1, W2, U2, K1, K2

5.

Time value if money.
Discounted Cash Flow (DCF) analysis.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Return on Investment.
Cost of capital.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Derivatives and risk management.

W1, W2, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody
e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obtaining a positive grade from the exam.
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Corporate Social Responsibility
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.280.5cb4324f119bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

student zna i umie opisać społeczne I ekonomiczne
podstawy CSR

BFM_K2_W01,
BFM_K2_W02

projekt

W2

opisać podstawy teoretyczne CSR (zasadnicze teorie
oraz koncepcje)

BFM_K2_W05

projekt

W3

student zna trendy instytucjonalizacji oral
standaryzacji w obszarze CSR oraz potraﬁ omówić
odpowiednie tendencje, mechanizmy i praktyki
rynkowe oraz konsumenckie

BFM_K2_W05

projekt

Sylabusy
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W4

student zna główne argumenty przemawiające
za angażowaniem się ﬁrm w CSR oraz ich
uzasadnienie i korzyści

BFM_K2_W05,
BFM_K2_W10

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować specyﬁkę branżową CSR

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U04

projekt

U2

student wykorzystuje wybrane narzędzia raportowania

BFM_K2_U04,
BFM_K2_U06

projekt

U3

student prowadzi dyskusję oraz wykorzystuje w niej
argumenty dla przedstawienia i uzasadnienia
własnych opinii w obszarze CSR

BFM_K2_U06,
BFM_K2_U09

projekt

K1

student posiada zdolność formułowania podstawowych BFM_K2_K03,
BFM_K2_K07,
założeń dla projektowania polityk CSR dla różnego
BFM_K2_K08
rodzaju organizacji

projekt

K2

student jest gotów interpretować zróżnicowane
otoczenie interesariuszy

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

BFM_K2_K08

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
101

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.

Corporate Social Responsibility narrative: selected economic, social and
civilizational issues

W1, W4, U3

2.

A role of business in society: theoretical and institutional perspectives

W2

3.

Strategic context of corporate social responsibility: organizational and behavioral
eﬀects and stakeholder relations

W1, U2, U3, K1, K2

4.

Market context of corporate social responsibility: ethical consumer, socially
responsible investing, social innovations, social entrepreneurship

W3, U1

5.

Economic context of corporate social responsibility: circular economy, sustainable
development

W4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
projekt

106 / 112

Mergers and Aquisitions
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.280.5cb4324f2ab3e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
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

Student rozumie znaczenie wzrostu zewnętrznego

C2

Student rozumie znaczenie procesu selekcji, restrukturyzacji oraz nadzoru nad łączeniem/wchłanianiem
organizacji

C3

Student rozumie wieloznaczność i wielowymiarowość procesu wyceny transakcji M&A.

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 różnice pomiędzy nabyciem a łączeniem
organizacji

BFM_K2_W01

egzamin pisemny

W2

Zna ryzyka w procesie M&A

BFM_K2_W05

egzamin pisemny

W3

Zna metody wyceny oraz różnice pomiędzy nimi

BFM_K2_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Dobrać cel M&A i krytycznie ocenić jego dopasowanie
do przejmującego.

BFM_K2_U01,
BFM_K2_U04

egzamin pisemny

U2

Opisać proces post-acquisition i zidentyﬁkować w nim
rodzaje ryzyka.

BFM_K2_U06,
BFM_K2_U08

egzamin pisemny

BFM_K2_K02,
BFM_K2_K08

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Dyskutować, oceniać i argumentować w procesie
oceny M&A

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

analiza badań i sprawozdań

20

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wstęp do M&A

W1, U1, K1

2.

Cel strategiczny M&A

W2, U1

3.

Proces akwizycji

W2, U1, K1

4.

Ryzyko w M&A

W2, U2, K1

5.

Wycena

W3

Sylabusy
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6.

Due dilligence

W2, K1

7.

Restrukturyzacja po M&A

W2, U2, K1

8.

Obrona przed przejęciem

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
5 pytań otwartych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy zarządzania, zarządzanie strategiczne, podstawy ﬁnansów.

Sylabusy
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Business Negotiations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Business and Finance Management

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZBFMS.280.5cb4324f451c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
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

Increasing knowledge in the ﬁeld of modern business negotiations and develop personal skills in eﬀective
negotiating.

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

They have a knowledge of contemporary concepts of,
and instruments for co-operation and competition
between diﬀerent economic systems and
organisations;

BFM_K2_W02,
BFM_K2_W07

egzamin pisemny / ustny

W2

They have a knowledge of contemporary
achievements in the psychology of business and the
sociology of organisations, and are able to apply it to
practical problems in management.

BFM_K2_W07

egzamin pisemny / ustny

BFM_K2_U04,
BFM_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

BFM_K2_K02,
BFM_K2_K03

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

They are able to identify the basic strategies for
negotiation.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Conduct discussions and debates, negotiate and apply
the methods of persuasion in order to achieve
common aims.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie do zajęć

10

rozwiązywanie zadań problemowych

10

konsultacje

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

wykonanie ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Selected theories of interpersonal communication.

W2

Sylabusy
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2.

Cultural context communication.

W1, W2, U1

3.

Dynamics of conﬂict.

W1, W2, U1

4.

Types of conﬂict resolution.

W2, U1, K1

5.

Tools adequate to the conﬂict solving in the various stages of conﬂict.

W1, W2, K1

6.

Negotiations as a tool of conﬂict resolution.

W2, U1, K1

7.

Styles of negotiation (by Fisher & Ury).

W2, U1, K1

8.

Typology of negotiation behavior by W. Mastenbroeck.

W2, U1, K1

9.

Application Mastenbroeck's model to the business cases.

W2, U1, K1

10.

Stages of the negotiation process.

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, grywalizacja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Passing the written exam.
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Załącznik nr 205 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunek:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

7

Program

11

Efekty uczenia się

13

Plany studiów

15

Sylabusy

23
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

praktyczny

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

59%

Nauki o zarządzaniu i jakości

19%

Informatyka techniczna i telekomunikacja

8%

Językoznawstwo

3%

Nauki o polityce i administracji

3%

Nauki prawne

2%

Psychologia

2%

Literaturoznawstwo

1%

Nauki socjologiczne

1%

Filozoﬁa

1%

Ekonomia i ﬁnanse

1%

Geograﬁa społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Utworzenie kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna związane było z przeobrażeniami systemowymi w Polsce po
1989 r. a w szczególności z: transformacją polskiego rynku medialnego, w wyniku której obok sektora mediów publicznych
rozwijał się bardzo dynamicznie rynek mediów prywatnych, komercyjnych i społecznych - istotny wzrost liczby nowych
tytułów prasowych, stacji radiowych i telewizyjnych, a w późniejszym czasie mediów internetowych wymagał i nadal wymaga
kształcenia i profesjonalnego przygotowania kadr dla tych instytucji; rewolucją technologiczną w sektorze komunikacji
społecznej, w efekcie której wzrosło zapotrzebowanie na kształcenie kadr znających specyﬁkę mediów internetowych a w
następnym etapie mediów społecznościowych; rosnącą konkurencją i rywalizacją na rynku mediów oraz w innych sferach
rzeczywistości społecznej, profesjonalizacją i mediatyzacją życia politycznego, pociągających za sobą wzrost roli promocji,
reklamy i działań z zakresu public relations. Odpowiedzią na te wyzwania jest kształcenie na kierunku dziennikarstwo i

Charakterystyka kierunku
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komunikacja społeczna. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w sektorach medialnych, agencjach
reklamowych, agencjach Public Relations, domach mediowych, szeroko pojętej sferze zawodów okołomedialnych oraz w
obszarze komunikacji społecznej.
Na uczelni nie są prowadzone studia o podobnie zdeﬁniowanych celach i efektach.

Koncepcja kształcenia
Studia przygotowują do działalności w sferze komunikacji społecznej, są więc zgodne z określonymi w Misji UJ na lata 2014 2020 celami zachowania i transmisji dziedzictwa kulturalnego oraz określania nowych kierunków myślenia o społeczeństwie i
kulturze przy wykorzystaniu współczesnej wiedzy. Specyﬁką studiów dziennikarskich jest ich usytuowanie na pograniczu
nauk społecznych oraz pragmatyki funkcjonowania dziennikarstwa i okołomedialnych instytucji z obszaru komunikacji
społecznej. Pociąga to za sobą wymóg zarówno dostarczenia studentom rzetelnej wiedzy o charakterze akademickim, jak i
przygotowania ich do realizacji zadań zawodowych. W związku z powyższym profesjonalne przygotowanie studentów odbywa
się w drodze: zajęć warsztatowych (np. pracownie prasowa, radiowa, telewizyjna, montaż dźwięku i obrazu, warsztat pracy
rzecznika, i inne); projektowych – umożliwiających studentom pracę nad własnymi projektami o charakterze kreatywnym
(np. technologie informacyjne, projektowanie komunikacji w Internecie, i in.); dostosowania formuły zajęć akademickich do
potrzeb przygotowania zawodowego studentów (ze względu na praktyczny charakter studiów, sylabusy części przedmiotów
akademickich, prowadzone w trybie konwersatoryjnym lub łącząc wykład z konwersatorium, kształtowane są w sposób
przewidujący aplikowalność praktyczną wiedzy, np. nauka o komunikowaniu, gatunki dziennikarskie itp.). Absolwenci muszą
być wyposażeni w zaawansowaną, teoretyczną wiedzę o faktach, procesach, zjawiskach i obiektach ze sfery komunikacji
społecznej i mediów, jak również poznać szczegółowe, praktyczne jej zastosowania w pracy zawodowej. Muszą być zdolni do
samodzielnego identyﬁkowania problemów i dylematów profesjonalnych i etycznych, ich samodzielnego rozwiązywania w
oparciu o wiedzę naukową, w sposób odpowiedzialny i oparty na kodeksach aksjologicznych i poczuciu odpowiedzialności za
słowo i za jakość środowiska komunikacyjnego ludzi. Program studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
realizowany jest w odpowiedzi na te wyzwania. Jego podstawę stanowi proces dydaktyczny realizowany przy współpracy z
redakcjami prasowymi, radiowymi, telewizyjnymi, portalami internetowymi, reklamowymi i PR oraz administracją publiczną,
ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Celem studiów jest ukształtowanie przyszłych
dziennikarzy i pracowników sfery okołomedialnej jako jednostek otwartych, tolerancyjnych, kreatywnych i odpowiedzialnych
za swoje działania w sferze publicznej, przygotowanych do pracy w wyżej wymienionych instytucjach. Ze względu na
praktyczny proﬁl kształcenia, większość zajęć odbywa się w formie warsztatowej i prowadzona jest przez własnych,
etatowych, jak i zewnętrznych specjalistów/praktyków z zakresu dziennikarstwa, reklamy, promocji i PR, nowych mediów i
komunikacji politycznej. Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej mają unikatowe możliwości dodatkowego
doskonalenia swoich kompetencji i umiejętności praktycznych poprzez uczestnictwo w wielu przedsięwzięciach
instytutowych oraz wydziałowych. Stanowią oni trzon redakcji uniwersyteckiego radia UJOT FM, wydziałowej telewizji UJOT
TV, uczestniczą w organizacji ogólnopolskiego studenckiego plebiscytu na najlepszych dziennikarzy „MediaTory” oraz
ogólnopolskiego konkursu fotograﬁcznego „Głębia Spojrzenia”. Biorą udział w przygotowywanych specjalnie dla nich
corocznych warsztatach organizowanych przez redaktorów francuskiego dziennika „Ouest France” oraz Onetu. Aktywnie
działają w Kole Naukowym IDMiKS. Zajęcia prowadzone są w grupach, z wykorzystaniem metod aktywizujących, przy użyciu
własnej infrastruktury technicznej. Na uwagę zasługuje m.in.: 1. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i internetu w pracy
na zajęciach, dzięki czemu studenci kształtują umiejętności dotyczące skutecznego użycia takich narzędzi w działaniach
indywidualnych i grupowych (np. coworking online przy pomocy platformy Pegaz oraz mediów społecznościowych). 2.
Opanowanie licznych narzędzi internetowych służących do analizy i obróbki danych, projektowania komunikacji,
przygotowania materiałów wizualnych i audiowizualnych (np. AnswerThePublic, narzędzia Google, Canva, Crello, Piktochart).
3. Opanowanie narzędzi umożliwiających przygotowanie emisyjnej/publikacyjnej jakości materiałów (np. studio radiowe,
studio telewizyjne, urządzenia mobilne: kamery, aparaty fotograﬁczne, mikrofony; profesjonalne oprogramowanie do
montażu audio i wideo oraz przygotowania materiałów wizualnych i DTP – np. Photoshop, InDesign). 4. Doskonalenie
kompetencji społecznych i umiejętności specjalistycznych (negocjacje, współpraca w grupie, konsultacje społeczne,
crowdsourcing i crowdfounding) wynikające z podjęcia współpracy z podmiotami I, II i III sektora, a także działań
zintegrowanych wewnątrz jednostki – wsparcie działań organizacji studenckich w ramach zajęć (np. MediaTory, Głębia
Spojrzenia). 5. Rozwijanie umiejętności stosowania grywalizacji w pracy własnej oraz w projektowanych działaniach w
ramach zajęć, wewnątrz instytucji i we współpracy z innymi podmiotami.
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Cele kształcenia
1. Dostarczenie zaawansowanej wiedzy ogólnej o teoriach, procesach, zjawiskach, obiektach i faktach z dziedziny
komunikacji społecznej i mediów oraz zależnościach między nimi, w kontekście ekonomicznym, prawnym, społecznym,
kulturowym, technologicznym, językowym i innych, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym oraz ich powiązaniach z
innymi dziedzinami.
2. Dostarczenie zaawansowanej wiedzy o metodach i narzędziach badania, analizy i interpretacji faktów, procesów, zjawisk i
obiektów z dziedziny komunikacji społecznej i mediów.
3. Dostarczenie praktycznej wiedzy o wybranych zagadnieniach z dziedziny komunikacji społecznej i mediów, w tym m.in.
dziennikarstwa, zarówno w tradycyjnych, jak i nowych mediach, promocji i reklamy, komunikacji politycznej.
4. Zapoznanie z podstawowymi dylematami współczesnej cywilizacji w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i
nowych technologii komunikacyjnych.
5. Przygotowanie do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych z dziedziny komunikacji społecznej i mediów
poprzez umiejętne i twórcze wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji oraz właściwy dobór metod i narzędzi
badawczych, w tym zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
6. Przygotowanie do efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy w wykonywaniu zadań typowych dla zawodów
medialnych i okołomedialnych.
7. Wypracowanie umiejętności kompetentnego komunikowania się z otoczeniem, w tym aktywnego udziału w debacie.
8. Posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
9. Przygotowanie do samodzielnego uczenia się oraz współdziałania z innymi osobami w ramach pracy zespołowej.
10. Wypracowanie krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy z zakresu komunikacji społecznej i mediów.
11. Przygotowanie do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych i zawodowych, myślenie i działanie w sposób
przedsiębiorczy.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna należy do grupy kierunków strategicznych z punktu widzenia rozwoju
społecznego i gospodarczego kraju, w szczególności z perspektywy wyzwań społeczeństwa informacyjnego oraz rynków
medialnych i okołomedialnych w wymiarach lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym. Wzrastająca rola mediów oraz
znaczenie przemysłów opartych na nowych technologiach pozyskiwania, przetwarzania, dystrybucji informacji w połączeniu z
postępującą mediatyzacją różnych sfer rzeczywistości społecznej, w warunkach profesjonalizacji, komercjalizacji i
narastającej konkurencji, czyni kształcenie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna nie tylko kluczowym
elementem edukacji uniwersyteckiej, jest także odpowiedzią na potrzeby społeczne i gospodarcze oraz wyzwania rynku
pracy.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Program i efekty uczenia się na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna opracowane zostały z uwzględnieniem
potrzeb społeczno-gospodarczych oraz rynku pracy. Pracodawcy w sektorach medialnych i okołomedialnych wymagają
bowiem od swoich pracowników zaawansowanej wiedzy i kompetencji m.in. w zakresie struktury rynku mediów,
funkcjonowania organizacji medialnych i instytucji politycznych, prawa autorskiego, umiejętności w zakresie zarządzania
projektami, przygotowania materiałów dla różnych mediów, w tym szczególnie nowych mediów, projektowania i realizacji
kampanii medialnych, komercyjnych i społecznych, zarządzania informacją, kompetencji w zakresie krytycznej oceny
organizacji, zarządzania przedsięwzięciami, wiedzy z zakresu nowych trendów w mediach i rozwoju technologii
komunikacyjnych. W społeczeństwie i gospodarce opartych na nowoczesnych technologiach komunikacyjnych i
informacyjnych szczególnego znaczenia nabiera umiejętność pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł informacji, krytycznej
oceny tych źródeł, efektywnego ich wykorzystania. Istotne jest również samodzielne identyﬁkowania problemów i ich
rozwiązywanie w oparciu o wiedzę naukową i ekspercką, a także przedsiębiorczość oraz kreatywność w realizacji zadań i
przedsięwzięć zawodowych, często pod presją czasu i w trudnych do przewidzenia okolicznościach. Cenioną kompetencją
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staje się także umiejętność komunikacji z otoczeniem i nawiązywania kontaktów społecznych. Program studiów na kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna realizowany jest w odpowiedzi na te wyzwania. Zgodność z potrzebami społecznogospodarczymi oraz rynku pracy potwierdzają interesariusze zewnętrzni, którzy opiniują program studiów, a następnie
informują Instytut o działaniach studentów/absolwentów podejmujących u nich pracę. Interesariuszami zewnętrznymi IDMiKS
są: redakcje, agencje reklamowe, agencje PR, instytucje badawcze i stowarzyszenia. Także ostatnia analiza karier, jaką
otrzymał IDMiKS w roku akademickim 2012/13 (dotyczyła okresu pięciu lat) wskazała na co najmniej 75 proc. absolwentów
zatrudnionych w mediach, branżach okołomedialnych i profesjach związanych z komunikowaniem, co zasadniczo potwierdza
korelację efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi i prawidłowość struktury programu studiów.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Projekty realizowane przez pracowników Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej ﬁnansowane ze środków
zewnętrznych:
Agnieszka Hess (reprezentant Polski) - Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of
Mediated Political Populism for Democratic Politics COST (European Corporation in Science and Technology) - 2014–2019
Agnieszka Hess - EUvox 2014 ZDA (Centre for Democracy Studies Arau), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - 2014
Agnieszka Hess - EUvox 2015 ZDA (Centre for Democracy Studies Arau), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie- 2015
Michał Bukowski - Analiza mediów publicznych misja, plany programowe i sprawozdania ﬁnansowe. Krajowa Rada Radiofonii i
Telewizji - 2015
Małgorzata Lisowska-Magdziarz - Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego. Projekt wspólny Wydziału Zarządzania i
Komunikacji Społecznej UJ oraz Gminy Miejskiej Kraków - 2015-2018
Małgorzata Winiarska-Brodowska - Im Spiegel der Medien: Unternehmertum von Frauen und Männern in der deutschen und
polnischen Presse – Images im Wandel. Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - 2014-2017
Marcin Pielużek- Wartości polskiego nacjonalizmu. Językowy obraz świata nacjonalistów w publikacjach oﬁcjalnych oraz
pismach drugiego i trzeciego obiegu SPD. NCN - 2013–2016
Jarosław Flis - Badanie skali zjawiska gerrymanderingu w polskich wyborach do rad gmin w 2014 r. Grant NCN - 2015–2017
Magdalena Hodalska - Fears and Anxieties in the 21st Century Oxford Mansﬁeld College, Inter-Disciplinary. Net 2014–2016
Beata Klimkiewicz - Pilot Implementation of the Media Pluralism Monitor. Projekt ﬁnansowany przez Komisję Europejską i
realizowany przez Instytut Uniwersytetu Europejskiego - 2015–2017.
Projekty (z)realizowane przez pracowników Instytutu ﬁnansowane w ramach Działalności Statutowej w latach 2017-2018:
Komunikowanie polityczne i mediatyzacja sfery publicznej => Medialne i społeczne uwarunkowania polaryzacji politycznej.
Kierownik: dr Michał Bukowski. Pozostali uczestnicy: dr hab. Agnieszka Hess, dr hab. Agnieszka Szymańska, dr hab. Jarosław
Flis, mgr Krzysztof Nowak, dr hab. Dominika Kasprowicz
Komunikowanie polityczne i mediatyzacja sfery publicznej => Unia Europejska jako przestrzeń badań komunikologicznych.
Kierownik: dr Małgorzata Winiarska-Brodowska. Pozostali uczestnicy: dr hab. Agnieszka Szymańska
Polityka medialna i prawo mediów => Polityka medialna z perspektywy użytkownika mediów. Kierownik: dr hab. Beata
Klimkiewicz. Pozostali uczestnicy: dr Małgorzata Winiarska-Brodowska.
Opinia publiczna i strategie komunikowania => Globalne strategie komunikowania: globalizacja versus regionalizacja opinii
publicznej. Kierownik: prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas. Pozostali uczestnicy: dr hab. Andrzej Nowosad, dr Teresa
Sławińska, dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia.
Nowe media => Nowe media – nowe wzorce komunikowania. Kierownik: dr hab. Maria Nowina Konopka. Pozostali
uczestnicy: dr hab. Magdalena Szpunar.
Gatunki i formy medialne => Intermedialne przestrzenie dziennikarstwa i sztuk pięknych (ze szczególnym uwzględnieniem
literatury). Kierownik: dr hab. Andrzej Kaliszewski. Pozostali uczestnicy: dr Magdalena Hodalska, dr Edyta Żyrek-Horodyska
Analiza semiotyki mediów => Tematyczna i formalna analiza mediów rozrywkowych oraz wytworów kultury popularnej
(kontynuacja). Kierownik: dr hab. Wojciech Kajtoch. Pozostali uczestnicy: dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, dr Monika
Wawer, dr Marcin Pielużek, mgr Agnieszka Całek.
Język, wartości, przekaz w mediach => Prawda w mediach – język, wartości, przekaz. Kierownik: prof. dr hab. Maciej Kawka
Analiza semiotyki mediów => Opowieści transmedialne w kulturze partycypacji. Kierownik – młody naukowiec: dr Agnieszka
Całek
Komunikowanie polityczne i mediatyzacja sfery publicznej => Strategie komunikacyjne małopolskich gmin w oczach ich
włodarzy. Kierownik – młody naukowiec: mgr Krzysztof Nowak
Komunikowanie polityczne i mediatyzacja sfery publicznej => Medialne i społeczne uwarunkowania polaryzacji politycznej.
Kierownik: dr hab. Dominika Kasprowicz. Pozostali uczestnicy: dr hab. Agnieszka Hess, dr hab. Agnieszka Szymańska, dr hab.
Jarosław Flis, mgr Krzysztof Nowak.
Analiza semiotyki mediów => Transmedialność, komunikacja wielomodalna, hybrydyczność gatunkowa: ewolucja zawartości
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mediów w kontekście konwergencji. Kierownik: dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ. Pozostali uczestnicy: dr hab.
Wojciech Kajtoch, dr Monika Wawer, dr Agnieszka Całek.
Gatunki i formy medialne => Reporterki. Reportaż wojenny i korespondencja wojenna z kobiecej perspektywy. Kierownik: dr
hab. Andrzej Kaliszewski, prof. UJ. Pozostali uczestnicy: dr Edyta Żyrek-Horodyska.
Opinia publiczna i strategie komunikowania => Portale informacyjne i ich pozycjonowanie się w komunikacji publicznej - w
stronę wojny informacyjnej. Kierownik: prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas. Pozostali uczestnicy: dr hab. Andrzej Nowosad, dr
hab. Weronika Świeczyńska-Głownia.
Polityka medialna i prawo mediów => Europejska sfera publiczna w kontekście relacji pomiędzy mediami a polityką.
Kierownik: dr hab. Beata Klimkiewicz. Pozostali uczestnicy: dr hab. Agnieszka Szymańska, dr Małgorzata WiniarskaBrodowska.
Język, wartości, przekaz w mediach => Dziennikarstwo traumy, trauma dziennikarzy. Kierownik: dr Magdalena Hodalska.
Pozostali uczestnicy: dr Teresa Sławińska.
Gatunki i formy medialne => Mapy i terytoria. Wokół reportażowych kartograﬁi przestrzeni. Kierownik – młody naukowiec: dr
Edyta Żyrek-Horodyska
Spis wybranych monograﬁi pracowników IDMiKS za lata 2016-2018:
M. Bukowski, J. Flis, A. Hess, A. Szymańska, Rządzący i opozycja. Partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach
samorządowych 2014, Kraków 2016.
T. Sławińska, Mariaż druku i cyfryzacji na francuskim rynku prasowym, Kraków 2016.
K. Gad, Polska e-marka narodowa, Kraków 2016.
W. Kajtoch, Szkice językoznawczo-prasoznawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
W. Kajtoch, Bracia Strugaccy. Wydanie drugie, uzupełnione. wyd. Solaris, Stawiguda 2016.
Komunikowanie o nauce, red. Edyta Żyrek-Horodyska, Magdalenia Hodalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
2016.
Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń, red. Weronika Świerczyńska-Głownia, Teresa Sławińska,
Magdalena Hodalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.
Inter-Disciplinary Press, Edited by Magdalena Hodalska, Catalin Ghita, Izabela Dixon, Oxford, United Kindom, 2016.
Weronika Świerczyńska, Działalność programowa telewizji publicznej. Kluczowe determinanty programowania i dystrybucja
oferty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
Ewa Bogacz-Wojtanowska, Agnieszka Hess, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Małgorzata Lendzion, Krzysztof Nowak, Dialog
obywatelski w Krakowie w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów, Nowy Targ – Kraków
2017, Wydanie 2
Magdalena Hodalska, Trauma dziennikarzy dziennikarstwo traumy, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
Maria Nowina Konopka, Infomorfoza. Zarządzanie informacją w nowych mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 2017
red. Agnieszka Szymańska, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Agnieszka Hess, Metody badań medioznawczych i ich
zastosowanie, Wydawnictwo IDMiKS, Kraków 2018
Magdalena Szpunar, Imperializm kulturowy Internetu, Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Fandom dla początkujących. Część II: Tożsamość i twórczość, Instytut Dziennikarstwa,
Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018

Związek badań naukowych z dydaktyką
W obrębie przedmiotów obowiązkowych związek modułów z prowadzonymi badaniami kształtuje się na poziomie 80 ECTS
Projekty realizowane przez pracowników Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej ﬁnansowane ze środków
zewnętrznych:
Agnieszka Hess (reprezentant Polski) - Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of
Mediated Political Populism for Democratic Politics COST (European Corporation in Science and Technology) - 2014–2019.
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Przedmioty: Komunikowanie polityczne
Agnieszka Hess - EUvox 2014 ZDA (Centre for Democracy Studies Arau), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - 2014.
Przedmioty: Komunikowanie polityczne, Nowe media a polityka, Marketing polityczny.
Agnieszka Hess - EUvox 2015 ZDA (Centre for Democracy Studies Arau), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie- 2015.
Przedmioty: Komunikowanie polityczne, Nowe media a polityka, Marketing polityczny.
Michał Bukowski - Analiza mediów publicznych misja, plany programowe I sprawozdania ﬁnansowe) Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji - 2015. Przedmioty: Media w Polsce.
Małgorzata Lisowska-Magdziarz - Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego Projekt wspólny Wydziału Zarządzania i Kom.
Społecznej UJ oraz Gminy Miejskiej Kraków - 2015-2018. Przedmioty: Strategie komunikacyjne instytucji obywatelskich.
Magdalena Hodalska - Fears and Anxieties in the 21st Century Oxford Mansﬁeld College, Inter-Disciplinary. Net 2014–2016.
Przedmioty: Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów.
Beata Klimkiewicz - Pilot Implementation of the Media Pluralism Monitor Projekt ﬁnansowany przez Komisję Europejską i
realizowany przez Instytut Uniwersytetu Europejskiego - 2015–2017. Przedmioty: European Media Policy, Media w Unii
Europejskiej, Media w świecie.
Projekty (z)realizowane przez pracowników Instytutu ﬁnansowane w ramach Działalności Statutowej w latach 2017-2018:
Komunikowanie polityczne i mediatyzacja sfery publicznej => Medialne i społeczne uwarunkowania polaryzacji politycznej.
Kierownik: dr Michał Bukowski. Pozostali uczestnicy: dr hab. Agnieszka Hess, dr hab. Agnieszka Szymańska, dr hab. Jarosław
Flis, mgr Krzysztof Nowak, dr hab. Dominika Kasprowicz. Przedmioty: Polski system polityczny, Komunikowanie polityczne,
Nowe media a polityka.
Komunikowanie polityczne i mediatyzacja sfery publicznej => Unia Europejska jako przestrzeń badań komunikologicznych.
Kierownik: dr Małgorzata Winiarska-Brodowska. Pozostali uczestnicy: dr hab. Agnieszka Szymańska. Przedmioty: European
Media Policy, Media w Unii Europejskiej
Polityka medialna i prawo mediów => Polityka medialna z perspektywy użytkownika mediów. Kierownik: dr hab. Beata
Klimkiewicz. Pozostali uczestnicy: dr Małgorzata Winiarska-Brodowska. Przedmioty: Polityka medialna wybranych krajów.
Opinia publiczna i strategie komunikowania => Globalne strategie komunikowania: globalizacja versus regionalizacja opinii
publicznej. Kierownik: prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas. Pozostali uczestnicy: dr hab. Andrzej Nowosad, dr Teresa
Sławińska, dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia. Przedmioty: Opinia publiczna.
Nowe media => Nowe media – nowe wzorce komunikowania. Kierownik: dr hab. Maria Nowina Konopka. Pozostali
uczestnicy: dr hab. Magdalena Szpunar. Przedmioty: Nowe media, Media społecznościowe.
Gatunki i formy medialne => Intermedialne przestrzenie dziennikarstwa i sztuk pięknych (ze szczególnym uwzględnieniem
literatury). Kierownik: dr hab. Andrzej Kaliszewski. Pozostali uczestnicy: dr Magdalena Hodalska, dr Edyta Żyrek-Horodyska.
Przedmioty: Teoria gatunków dziennikarskich, Gatunki dziennikarskie w mediach, Formy para artystyczne w mediach.
Analiza semiotyki mediów => Tematyczna i formalna analiza mediów rozrywkowych oraz wytworów kultury popularnej
(kontynuacja). Kierownik: dr hab. Wojciech Kajtoch. Pozostali uczestnicy: dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, dr Monika
Wawer, dr Marcin Pielużek, mgr Agnieszka Całek. Przedmioty: Media, reklama i konsumpcja we współczesnych teoriach
kultury, Społeczne i kulturalne oddziaływanie mediów.
Język, wartości, przekaz w mediach => Prawda w mediach – język, wartości, przekaz. Kierownik: prof. dr hab. Maciej Kawka.
Przedmioty: Stylistyka i kultura języka, Retoryka dziennikarska.
Analiza semiotyki mediów => Transmedialność, komunikacja wielomodalna, hybrydyczność gatunkowa: ewolucja zawartości
mediów w kontekście konwergencji. Kierownik: dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ. Pozostali uczestnicy: dr hab.
Wojciech Kajtoch, dr Monika Wawer, dr Agnieszka Całek. Przedmioty: Gatunki dziennikarskie w mediach, Teoria gatunków
dziennikarskich.
Gatunki i formy medialne => Reporterki. Reportaż wojenny i korespondencja wojenna z kobiecej perspektywy. Kierownik: dr
hab. Andrzej Kaliszewski, prof. UJ. Pozostali uczestnicy: dr Edyta Żyrek-Horodyska. Przedmioty: Teoria gatunków
dziennikarskich, Gatunki dziennikarskie w mediach, Reportaż w mediach.
Opinia publiczna i strategie komunikowania => Portale informacyjne i ich pozycjonowanie się w komunikacji publicznej - w
stronę wojny informacyjnej. Kierownik: prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas. Pozostali uczestnicy: dr hab. Andrzej Nowosad, dr
hab. Weronika Świeczyńska-Głownia. Przedmioty: Nowe media, Nowe media a polityka, Media społecznościowe.
Polityka medialna i prawo mediów => Europejska sfera publiczna w kontekście relacji pomiędzy mediami a polityką.
Kierownik: dr hab. Beata Klimkiewicz. Pozostali uczestnicy: dr hab. Agnieszka Szymańska, dr Małgorzata Winiarska-
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Brodowska. Przedmioty: Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe, Komunikowanie polityczne, Media w Unii
Europejskiej, Media w świecie.
Język, wartości, przekaz w mediach => Dziennikarstwo traumy, trauma dziennikarzy Kierownik: dr Magdalena Hodalska.
Pozostali uczestnicy: dr Teresa Sławińska. Przedmioty: Etyka dziennikarska, Warsztaty dziennikarskie – prasa i Internet.
Gatunki i formy medialne => Mapy i terytoria. Wokół reportażowych kartograﬁi przestrzeni. Kierownik – młody naukowiec: dr
Edyta Żyrek-Horodyska. Przedmioty: Teoria gatunków dziennikarskich, Gatunki dziennikarskie w mediach, Reportaż w
mediach.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Zajęcia prowadzone w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna realizowane są w nowoczesnych salach
wykładowych i ćwiczeniowych zlokalizowanych na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie
wyposażone są w sprzęt multimedialny. Do dyspozycji studentów są również zlokalizowane na Wydziale: profesjonalne studio
ﬁlmowe, montażownia (do montażu wykorzystywane jest profesjonalne oprogramowanie: Final Cut Pro - dla montażu
telewizyjnego oraz Adobe Audition dla montażu radiowego), nowoczesne studio radiowe, sala do prowadzenia badań
fokusowych oraz specjalistyczna pracowania informatyczna. W roku akademickim 2015/16 powstało laboratorium
medioznawcze IDMiKS - uruchomiono moduł komputerowy, umożliwiający badania ankietowe typu CATI. Laboratorium
wyposażone zostało w komputerowe programy do badań mediów i innych badań społecznych. Instytut posiada obecnie
infrastrukturę, która umożliwia prowadzenie zajęć projektowych o charakterze badawczym z udziałem studentów. Do
dyspozycji studentów jest również nowoczesna biblioteka Wydziałowa, której księgozbiór jest systematycznie uzupełniany o
najnowsze pozycje książkowe (w j. polskim i j. angielskim).

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0321

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Program studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oferuje zarówno szeroką gamę przedmiotów
ogólnoakademickich, teoretycznych, jak i specjalistycznych oraz praktycznych. Te ostatnie stanowią najbardziej
rozbudowaną ofertę, za ich realizację student otrzymuje 93 punkty ECTS. W trakcie dwóch pierwszych lat studiów
zdecydowana większość przedmiotów ma charakter obowiązkowy. Natomiast na trzecim roku studiów, w pierwszym i drugim
semestrze, student realizuje jedną z czterech ścieżek: Dziennikarstwo; Reklama i PR; Nowe media; Komunikacja polityczna.
Podstawą do kolejności wyboru ścieżki (oraz seminarium dyplomowego) jest lista rankingowa (średnia ocen ze studiów +
ocena z praktyki) tworzona po drugim roku studiów. W ramach wskazanej ścieżki student zobowiązany jest do zaliczenia
wszystkich oferowanych w jej ramach przedmiotów. W obu semestrach trzeciego roku oferowane są do wyboru także kursy
kierunkowe - każdy student ma obowiązek zrealizowania sześciu spośród ośmiu wykładów w ciągu roku.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

190

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

164

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

8

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

55

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

32

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

0

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć:

1674 (+ 210 godz. przedmiotów
włączonych do praktyki + 240
godz. praktyki zawodowej)

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Praktyka zawodowa realizowana jest w wymiarze ok. 960 h, zgodnie z obowiązującym w IDMiKS Regulaminem praktyk.
Obejmuje ona:

Program
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1. Przedmioty praktyczne/warsztatowe realizowane przez studentów na pierwszym i drugim roku studiów, oznaczonych w
planie studiów jako Praktyka. Zaliczenie tej części praktyki wymaga uzyskania pozytywnej oceny z każdego przedmiotu.
2. Praktykę zawodową realizowaną w dowolnej instytucji medialnej, reklamowej, PR lub innej instytucji okołomedialnej.
Miejsce odbywania praktyki wybiera student, kierując się swoimi wcześniejszymi doświadczeniami, zainteresowaniami
naukowymi oraz zawodowymi, samodzielnie lub korzystając z pomocy opiekuna praktyk. Zaliczenie praktyki zawodowej
następuje po drugim roku studiów w oparciu o przedstawioną umowę oraz dokumentację z jej przebiegu (książeczka
praktyk). Praktyka realizowana jest w okresie wolnym od zajęć lub - za zgodą dyrektora ds. dydaktycznych - w czasie roku
akademickiego.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej.
Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub dokonaniem profesjonalnym
prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i proﬁlem kształcenia oraz
umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, lub praca projektowa z zakresu komunikacji społecznej
lub/i technologii komunikowania.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

DKS_K1_W01

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty, obiekty, zjawiska i procesy
oraz teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową
P6U_W, P6S_WG
wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

DKS_K1_W02

Absolwent zna i rozumie metody analizy i interpretacji faktów, obiektów, zjawisk i
procesów w ramach wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych z obszarów
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna

P6U_W, P6S_WG

DKS_K1_W03

Absolwent zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej,
właściwej dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna a także zastosowania
praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z pracą w mediach i
instytucjach okołomedialnych

P6U_W, P6S_WG

DKS_K1_W04

Absolwent zna i rozumie dylematy współczesnej cywilizacji związane z rozwojem
społeczeństwa informacyjnego oraz nowych mediów i technologii komunikowania

P6U_W, P6S_WK

DKS_K1_W05

Absolwent zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne
uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z pracą w
instytucjach medialnych i okołomedialnych

P6S_WK

DKS_K1_W06

Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania zasobami własności
intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz zna
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa
autorskiego

P6U_W, P6S_WK

DKS_K1_W07

Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady funkjonowania wykorzystywanych w
sektorze mediów urządzeń i stosowanego do nich oprogramowania

P6U_W, P6S_WG

Kod

Treść

PRK

DKS_K1_U01

Absolwent potraﬁ praktycznie wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu dyscyplin
nauk właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w celu
identyﬁkowania, interpretowania i rozwiązywania problemów oraz wykonywania
zadań związanych z profesjonalną działalnością medialną i okołomedialną

P6U_U, P6S_UW

DKS_K1_U02

Absolwent potraﬁ w celu identyﬁkowania i rozwiązywania problemów oraz
wykonywania zadań związanych z działalnością medialną i okołomedialną, właściwie
dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania oraz stosować zaawansowane
technologie informacyjne i komunikacyjne

P6U_U, P6S_UW

DKS_K1_U03

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy z
użyciem merytorycznej argumentacji, formułować wnioski i dokonywać
syntetycznych podsumowań oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy

P6U_U, P6S_UW

DKS_K1_U04

Absolwent potraﬁ w relacjach z otoczeniem posługiwać się specjalistyczną
terminologią z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej

P6U_U, P6S_UK

DKS_K1_U05

Absolwent potraﬁ brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i
stanowiska oraz dyskutować o nich

P6U_U, P6S_UK

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

DKS_K1_U06

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6U_U, P6S_UK

DKS_K1_U07

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności
profesjonalne związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i
okołomedialnej oraz podejmować działania zmierzające do rozwijania zdolności i
kierowania własną karierą

P6U_U, P6S_UU

DKS_K1_U08

Absolwent potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w
tym także planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespołach, także
interdyscyplinarnych

P6U_U, P6S_UO

DKS_K1_U09

Absolwent potraﬁ dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania rozwiązań
technicznych charakterystycznych dla rynku mediów i oceniać te rozwiązania

P6U_U, P6S_UW

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

DKS_K1_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz posiadanej wiedzy
z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej, ma świadomość jej znaczenia w
rozwiązywani problemów poznawczych i praktycznych, jest także gotów do
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

P6U_K, P6S_KK

DKS_K1_K02

Absolwent jest gotów do świadomego wypełniania zobowiązań społecznych
związanych z pełnieniem ról społecznych oraz do współorganizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego, a także do inicjowania działania na rzecz interesu
publicznego

P6U_K, P6S_KO

DKS_K1_K03

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sferze komunikacji społecznej i
mediów w sposób przedsiębiorczy

P6U_K, P6S_KO

DKS_K1_K04

Absolwent jest gotów do dbałości o dorobek i tradycje zawodów medialnych i
okołomedialnych, do odpowiedzialnego wypełniania ról zawodowych i przestrzegania
zasad etyki zawodowej, a także wymagania tego od innych

P6U_K, P6S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Język obcy I - egzamin po II roku studiów na poziomie B2; Język obcy II - poziom dowolny. Praktyka zawodowa obejmuje
przedmioty praktyczne/warsztatowe realizowane przez studentów na pierwszym i drugim roku studiów, oznaczone w planie
studiów jako Praktyka (zaliczenie tej części praktyki wymaga uzyskania pozytywnej oceny z każdego przedmiotu) oraz
praktykę zawodową realizowaną w dowolnej instytucji medialnej, reklamowej, PR lub innej instytucji okołomedialnej. Miejsce
odbywania praktyki wybiera student, kierując się swoimi wcześniejszymi doświadczeniami, zainteresowaniami naukowymi
oraz zawodowymi, samodzielnie lub korzystając z pomocy opiekuna praktyk. Zaliczenie praktyki zawodowej następuje po
drugim roku studiów w oparciu o przedstawioną umowę oraz dokumentację z jej przebiegu (książeczka praktyk). Praktyka
realizowana jest w okresie wolnym od zajęć lub - za zgodą dyrektora ds. dydaktycznych - w czasie roku akademickiego. W
drugim semestrze pierwszego roku student wybiera jeden z trzech przedmiotów: Gatunki dziennikarskie w mediach print/TV/nowe media (każdy za 3 ECTS). Na drugim roku, w drugim semestrze student wybiera dwa spośród sześciu
oferowanych kursów monograﬁcznych, każdy za 2 ECTS (w sumie 4 ECTS). W obu semestrach trzeciego roku każdy student
wybiera trzy spośród czterech wykładów, co oznacza, że w ciągu dwóch semestrów ma obowiązek zaliczyć sześć spośród
ośmiu oferowanych wykładów (kierunkowych), każdy za 3 ECTS (w sumie 18 ECTS). Po drugim roku tworzona jest lista
rankingowa studentów (średnia ocen z dwóch lat studiów), która jest podstawą do kolejności wyboru ścieżki (i seminarium
dyplomowego). Każdy student zobowiązany jest do zaliczenia w ciągu dwóch semestrów trzeciego roku wszystkich modułów
obowiązkowych w ramach wskazanej ścieżki. Jako przedmioty do wyboru traktowane są wszystkie kursy w obrębie
realizowanej ścieżki (w sumie 30 ECTS, po 15 ECTS w każdym semestrze). Wykaz przedmiotów specjalizacyjnych
(obowiązkowych w ramach ścieżki) zawierają poniższe tabele.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Filozoﬁa dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej

20

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Socjologia dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej

20

3,0

egzamin

O

Ekonomia dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej

20

3,0

egzamin

O

Nauka o komunikowaniu

20

2,0

egzamin

O

Nauka o komunikowaniu

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Teoria gatunków dziennikarskich

30

4,0

egzamin

O

Dziennikarskie źródła informacji

15

2,0

egzamin

O

Dziennikarskie źródła informacji

20

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyka: Warsztaty dziennikarskie I – prasa i Internet

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Technologie informacyjne

10

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Technologie informacyjne

20

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Etyka dziennikarska

30

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyka: Warsztaty edytorskie

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język obcy I

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy II

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

BHK

4

-

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Język obcy I - egzamin po II roku studiów na poziomie B2; Język obcy II - poziom dowolny. Praktyka zawodowa obejmuje
przedmioty praktyczne/warsztatowe realizowane przez studentów na pierwszym i drugim roku studiów, oznaczone w planie
studiów jako Praktyka (zaliczenie tej części praktyki wymaga uzyskania pozytywnej oceny z każdego przedmiotu) oraz
praktykę zawodową realizowaną w dowolnej instytucji medialnej, reklamowej, PR lub innej instytucji okołomedialnej. Miejsce
odbywania praktyki wybiera student, kierując się swoimi wcześniejszymi doświadczeniami, zainteresowaniami naukowymi
oraz zawodowymi, samodzielnie lub korzystając z pomocy opiekuna praktyk. Zaliczenie praktyki zawodowej następuje po
drugim roku studiów w oparciu o przedstawioną umowę oraz dokumentację z jej przebiegu (książeczka praktyk). Praktyka
realizowana jest w okresie wolnym od zajęć lub - za zgodą dyrektora ds. dydaktycznych - w czasie roku akademickiego. W
drugim semestrze pierwszego roku student wybiera jeden z trzech przedmiotów: Gatunki dziennikarskie w mediach print/TV/nowe media (każdy za 3 ECTS). Na drugim roku, w drugim semestrze student wybiera dwa spośród sześciu
oferowanych kursów monograﬁcznych, każdy za 2 ECTS (w sumie 4 ECTS). W w obu semestrach trzeciego roku każdy
student wybiera trzy spośród czterech wykładów, co oznacza, że w ciągu dwóch semestrów ma obowiązek zaliczyć sześć
spośród ośmiu oferowanych wykładów (kierunkowych), każdy za 3 ECTS (w sumie 18 ECTS). Po drugim roku tworzona jest
lista rankingowa studentów (średnia ocen z dwóch lat studiów), która jest podstawą do kolejności wyboru ścieżki (i
seminarium dyplomowego). Każdy student zobowiązany jest do zaliczenia w ciągu dwóch semestrów trzeciego roku
wszystkich modułów obowiązkowych w ramach wskazanej ścieżki. Jako przedmioty do wyboru traktowane są wszystkie kursy
w obrębie realizowanej ścieżki (w sumie 30 ECTS, po 15 ECTS w każdym semestrze). Wykaz przedmiotów specjalizacyjnych
(obowiązkowych w ramach ścieżki) zawierają poniższe tabele.

Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Psychologia społeczna dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

30

3,0

egzamin

Psychologia społeczna dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Polski system polityczny

25

2,0

egzamin

Polski system polityczny

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Geograﬁa polityczna i gospodarcza świata

20

2,0

egzamin

Historia prasy i mediów

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Stylistyka i kultura języka

20

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Stylistyka i kultura języka

20

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

O

O

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyka: Warsztaty dziennikarskie II – prasa i Internet

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyka: Desktop publishing

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy I

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy II

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O
O

W drugim semestrze pierwszego roku student wybiera jeden z trzech przedmiotów: Gatunki dziennikarskie w mediach print/TV/nowe media (każdy za 3 ECTS).
Gatunki dziennikarskie w mediach - print

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gatunki dziennikarskie w mediach - TV

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gatunki dziennikarskie w mediach – new media

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Język obcy I - egzamin po II roku studiów na poziomie B2; Język obcy II - poziom dowolny. Praktyka zawodowa obejmuje
przedmioty praktyczne/warsztatowe realizowane przez studentów na pierwszym i drugim roku studiów, oznaczone w planie
studiów jako Praktyka (zaliczenie tej części praktyki wymaga uzyskania pozytywnej oceny z każdego przedmiotu) oraz
praktykę zawodową realizowaną w dowolnej instytucji medialnej, reklamowej, PR lub innej instytucji okołomedialnej. Miejsce
odbywania praktyki wybiera student, kierując się swoimi wcześniejszymi doświadczeniami, zainteresowaniami naukowymi
oraz zawodowymi, samodzielnie lub korzystając z pomocy opiekuna praktyk. Zaliczenie praktyki zawodowej następuje po
drugim roku studiów w oparciu o przedstawioną umowę oraz dokumentację z jej przebiegu (książeczka praktyk). Praktyka
realizowana jest w okresie wolnym od zajęć lub - za zgodą dyrektora ds. dydaktycznych - w czasie roku akademickiego. W
drugim semestrze pierwszego roku student wybiera jeden z trzech przedmiotów: Gatunki dziennikarskie w mediach print/TV/nowe media (każdy za 3 ECTS). Na drugim roku, w drugim semestrze student wybiera dwa spośród sześciu
oferowanych kursów monograﬁcznych, każdy za 2 ECTS (w sumie 4 ECTS). W obu semestrach trzeciego roku każdy student
wybiera trzy spośród czterech wykładów, co oznacza, że w ciągu dwóch semestrów ma obowiązek zaliczyć sześć spośród
ośmiu oferowanych wykładów (kierunkowych), każdy za 3 ECTS (w sumie 18 ECTS). Po drugim roku tworzona jest lista
rankingowa studentów (średnia ocen z dwóch lat studiów), która jest podstawą do kolejności wyboru ścieżki (i seminarium
dyplomowego). Każdy student zobowiązany jest do zaliczenia w ciągu dwóch semestrów trzeciego roku wszystkich modułów
obowiązkowych w ramach wskazanej ścieżki. Jako przedmioty do wyboru traktowane są wszystkie kursy w obrębie
realizowanej ścieżki (w sumie 30 ECTS, po 15 ECTS w każdym semestrze). Wykaz przedmiotów specjalizacyjnych
(obowiązkowych w ramach ścieżki) zawierają poniższe tabele.

Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Media w świecie

20

2,0

egzamin

Media w świecie

25

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współczesne systemy polityczne dla studentów dziennikarstwa i
komunikacji społecznej

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Reklama we współczesnym społeczeństwie

30

2,0

zaliczenie

Praktyka: Pracownia dziennikarska telewizyjna

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyka: Montaż dźwięku

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Retoryka i erystyka dziennikarska

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wprowadzenie do metodologii nauk z elementami logiki

20

3,0

egzamin

O

Marketing i zarządzanie dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

20

2,0

zaliczenie

O

Główne nurty w literaturze światowej i polskiej XX i XXI w.

30

4,0

egzamin

O

Prawo prasowe

30

3,0

egzamin

O

Semiotyka i teoria języka

20

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy I

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy II

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Media w Polsce

20

2,0

egzamin

Media w Polsce

25

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Public relations dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

30

2,0

zaliczenie

Praktyka: Pracownia dziennikarska radiowa

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyka: Montaż telewizyjny

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Nowe media

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy I

30

2,0

egzamin

O

Język obcy II

30

2,0

egzamin

O

Praktyka zawodowa dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

240

8,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

O

Semestr 4
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

O

O

Na drugim roku, w drugim semestrze student wybiera dwa spośród sześciu oferowanych kursów monograﬁcznych, każdy
za 2 ECTS (w sumie 4 ECTS).

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Marketing polityczny

20

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

European Media Policy

20

2,0

zaliczenie

F

Kultura cyfrowa

20

2,0

zaliczenie

F

Historia reklamy

20

2,0

zaliczenie

F

Etykieta i komunikacja interpersonalna

20

2,0

zaliczenie

F

Stosunki międzynarodowe

20

2,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ochrona własności intelektualnej dla studentów dziennikarstwa i
komunikacji społecznej

20

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium dyplomowe dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Semestr 5
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

W w obu semestrach trzeciego roku każdy student wybiera trzy spośród czterech wykładów, co oznacza, że w ciągu
dwóch semestrów ma obowiązek zaliczyć sześć spośród ośmiu oferowanych wykładów (kierunkowych), każdy za 3 ECTS
(w sumie 18 ECTS).
Media w Unii Europejskiej

30

3,0

egzamin

F

Komunikacja polityczna

30

3,0

egzamin

F

Antropologia nowych mediów

30

3,0

egzamin

F

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Fotograﬁa dziennikarska

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Informacja w mediach

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Reportaż w mediach

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Media relations dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Konﬂikty społeczne

45

5,0

zaliczenie

Ścieżka: Dziennikarstwo
Przedmiot

Ścieżka: Komunikacja polityczna
Przedmiot

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Media społecznościowe dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Projektowanie komunikacji w Internecie

45

5,0

zaliczenie

Nowe media a polityka

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Media relations dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Strategia public relations dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

45

5,0

zaliczenie

Kreatywność w PR i reklamie

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot
Warsztat rzecznika

Ścieżka: Nowe media
Przedmiot

O

Ścieżka: Reklama i PR
Przedmiot

O

Semestr 6
Przedmiot
Seminarium dyplomowe dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej
Grupa zajęć fakultatywnych

O

W w obu semestrach trzeciego roku każdy student wybiera trzy spośród czterech wykładów, co oznacza, że w ciągu
dwóch semestrów ma obowiązek zaliczyć sześć spośród ośmiu oferowanych wykładów (kierunkowych), każdy za 3 ECTS
(w sumie 18 ECTS).
Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe

30

3,0

egzamin

F

Komunikowanie wizualne

30

3,0

egzamin

F

Opinia publiczna

30

3,0

egzamin

F

Media, reklama i konsumpcja we współczesnych teoriach kultury

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ścieżka: Dziennikarstwo
Przedmiot
Rozmowa, dyskusja, wywiad w mediach

Plany studiów

20 / 276

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Dziennikarstwo w nowych mediach

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Formy paraartystyczne w mediach

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polityka medialna wybranych krajów

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Strategie komunikacyjne instytucji obywatelskich

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Dyplomacja mediów

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

e-reklama i e-biznes

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ekonomika nowych mediów

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Dziennikarstwo w nowych mediach

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Strategia reklamowa

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Kryzysowe PR

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Warsztat rzecznika

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Ścieżka: Komunikacja polityczna
Przedmiot

Ścieżka: Nowe media
Przedmiot

Ścieżka: Reklama i PR
Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów

21 / 276

Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Filozoﬁa dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.110.62334240c9f39.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaprezentowanie podstawowych zagadnień i problemów ﬁlozoﬁi. Kurs ma na celu zakreślenie
podstawowych teorii oraz wskazanie studentom możliwych ﬁlozoﬁcznych koncepcji i rozwiązań, tak by w dalszej
pracy zawodowej mieli możliwość łatwego poszukiwania ewentualnie interesujących ich czy ważnych dla nich
tematów i kwestii (zwłaszcza etyki czy ﬁlozoﬁi 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

samodzielnie analizować teksty ﬁlozoﬁczne,
rozpoznawać problemy i pojęcia

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W02

zaliczenie ustne

W2

student posiada zdolność samodzielnego
i krytycznego myślenia wzmocnioną o aparaturę
logiczną i systematyczne myślenie ﬁlozoﬁczne

DKS_K1_W02,
DKS_K1_W04,
DKS_K1_W05

zaliczenie ustne

W3

student wypracowuje otwarty sposób patrzenia
na rzeczywistość kulturową i interakcje społeczne

DKS_K1_W04,
DKS_K1_W05

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student samodzielnie dobiera odpowiednie narzędzie
ﬁlozoﬁi, logiki i etyki przy rozwiązywaniu zawodowych
zadań

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U02

zaliczenie ustne

U2

absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać
i użytkować informację z wykorzystaniem różnych
źródeł ﬁlozoﬁcznych, społecznych i na tej podstawie
formułować krytyczne sądy z użyciem logicznej
argumentacji, z etycznym nastawieniem, formułować
wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań oraz
rozwiązywać złożone i nietypowe problemy

DKS_K1_U03,
DKS_K1_U05

zaliczenie ustne

U3

absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i poszerzać umiejętności profesjonalne
ze szczególnym uwzględnieniem problemów
społecznych i etycznych w świetle ﬁlozoﬁi

DKS_K1_U05,
DKS_K1_U07,
DKS_K1_U08,
DKS_K1_U09

zaliczenie ustne

K1

absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych
treści oraz posiadanej wiedzy z zakresu
dziennikarstwa i komunikacji społecznej, ma
świadomość ﬁlozoﬁcznych problemów i etycznych
relacji.

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02

zaliczenie ustne

K2

absolwent jest gotów do świadomego wypełniania
zobowiązań społecznych związanych z pełnieniem ról
społecznych oraz do współorganizowania działalności
na rzecz środowiska społecznego, jest świadom
odpowiedzialności społecznej

DKS_K1_K02,
DKS_K1_K03

zaliczenie ustne

K3

absolwent jest gotów do dbałości o dorobek i tradycje
zawodów medialnych i okołomedialnych,
do odpowiedzialnego i etycznego wypełniania ról
zawodowych i przestrzegania zasad etyki zawodowej,
a także wymagania tego od innych

DKS_K1_K03,
DKS_K1_K04

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Liczba godzin
20

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

O idealnym ustroju politycznym (Arystoteles)

W2, U1, K1

2.

Liberalizm (John Locke)

W2, U1, K1

3.

Liberalizm (Monteskiusz)

W2, U1, K1

4.

Liberalizm (Adam Smith)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5.

Liberalizm (Benjamin Constant)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

6.

Liberalizm (Isaiah Berlin)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

7.

Konserwatyzm (Edmund Burke)

W2, U2, U3, K1

8.

Konserwatyzm (Joseph de Maistre)

W1, W3, U2, K1

9.

Konserwatyzm (Alexis de Tocqueville)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

10.

Konserwatyzm (Roger Scrutton)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

11.

Konserwatyzm (Alasdair MacIntyre)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na wykładach co najmniej 70% oraz ocena pozytywna z
zaliczenia ustnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Socjologia dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.110.6233035ddda45.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wiedzy o społeczeństwie
oraz ukazania związków pomiędzy wiedzą w tym zakresie i mediami.

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 posiada wiedzę podstawową dotyczącą
zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym
społeczeństwie ( społecznych, politycznych,
ekonomicznych, kulturowych); rozumie relacje między
mediami i społeczeństwem w ramach tworzenia się
społeczeństwa informacyjnego.

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W04

egzamin pisemny

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U03,
DKS_K1_U04,
DKS_K1_U05

egzamin pisemny

DKS_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student posiada - przy użyciu wiedzy nabytej w toku
wykładu - umiejętność analizy zjawisk społecznych
zachodzących we współczesnym społeczeństwie oraz
w organizacjach medialnych oraz okołomedialnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student rozumie społeczno-kulturowe, polityczne
i ekonomiczne uwarunkowania dotyczące
funkcjonowania współczesnego społeczeństwa ; jest
gotów do prowadzenia obserwacji, opisu, analizy
i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów
zachodzących w społeczeństwie.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Socjologia jako nauka. Założenia, język, metody. Funkcje socjologii.

W1, K1

2.

2.Grupy społeczne jako przykłady mikrostruktur. Typologia grup społecznych.

W1, U1

3.

3.Makrostruktury społeczne: : klasy, stany, warstwy, kasty. Stratyﬁkacja
społeczna. Struktury dychotomiczne, gradacyjne, funkcjonalne.

W1, U1

4.

4. Naród jako przykład makrostruktury: czynniki narodotwórcze. Swiadomość
narodowa, identyﬁkacja narodowa. Postawy wobec narodu. Nacjonalizm.
Mniejszości narodowe i etniczne.

W1, U1, K1

5.

5. System normatywny w społeczeństwie: religia, moralność, obyczaj i prawo.
Kontrola spoeczna. Zjawisko anomii społecznej. Sankcje satyryczne.

W1, U1

Sylabusy
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6.

6. Socjologiczna ujęcie kultury . Dyfuzja kultury. Pluralizm kulturowy. Wskaźniki
kulturowe.Konﬁguracje kulturowe. Amalgamacja kulturowa.

W1, U1

7.

7. Ruchy społeczne: ekologiczne, feminizm, integracja/dezintegracja, i in. - ich
założenia, cele działania.

U1

8.

8. Globalizacja- regionalizacja - lokalność. Integracja europejska i jej
kontynentalne parametry. Eurosceptycyzm.

W1, U1, K1

9.

9. Społeczeństwo polskie w procesie zmiany - wymiar społeczny, polityczny,
ekonomiczny, kulturowy. Dylematy dot. stabilizacji systemu demokratycznego.

W1, K1

10.

10. ' Od " czy " ku" społeczeństwu obywatelskiemu? Społeczeństwo polskie jako
otwarte czy zamykające się? Mediatyzacja życia społecznego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. Egzamin pisemny podlega
ocenie pod względem znajomości literatury, umiejętności analizy zjawisk
społecznych, nowatorstwa spojrzenia na dynamikę procesów społecznych
oraz umiejętności wyciągania wniosków i krytycznych ocen opartych na
wiedzy z zakresu socjologii. Pozytywną ocenę z egzaminu uzyskuje się po
udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 60% pytań. Drugim warunkiem
uzyskania zaliczenia jest wymagana obecność na wykładzie - 60%.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładzie (60%)

Sylabusy
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Ekonomia dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.110.6233257b6e05c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z terminologią ekonomiczną, uświadomienie słuchaczom problemów mikro
i i makroekonomicznych oraz zagadnień globalizacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

absolwent wie i rozumie czym jest nauka o ekonomii
jako dyscyplina nauk społecznych

DKS_K1_W01

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny
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W2

absolwent zna i rozumie funkcjonowanie rynku w sali
mikroekonomicznej i makroekonomicznej. Rozumie
problemy globalizacji

DKS_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

W3

absolwent zna i rozumie wybory konsumenta,
producenta i państwa

DKS_K1_W04

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać
i użytkować informację ekonomiczną
z wykorzystaniem różnych źródeł informacji
ekonomicznej i o gospodarce kraju

DKS_K1_U01

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

U2

absolwent potraﬁ w relacjach z otoczeniem posługiwać
DKS_K1_U01
się specjalistyczną terminologią z zakresu ekonomii

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

U3

absolwent potraﬁ analizować, oceniać informację
ekonomiczną z wykorzystaniem różnych źródeł
informacji ekonomicznej i o gospodarce kraju

DKS_K1_U03

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

U4

absolwent potraﬁ oceniać informację ekonomiczną
z wykorzystaniem różnych źródeł informacji
ekonomicznej i o gospodarce kraju

DKS_K1_U02

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

K1

absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych
treści o gospodarce oraz posiadanej wiedzy z zakresu
ekonomii ma świadomość jej znaczenia
w rozwiązywani problemów poznawczych
i praktycznych z zakresu ekonomii

DKS_K1_K02

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

K2

absolwent jest gotów do rozwiązywania problemów
poznawczych i praktycznych z zakresu ekonomii

DKS_K1_K01

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ekonomia jako nauka

W1, U1, U2, K1

2.

Zagadnienia Mikroekonomii

W2, U1, U2, K1, K2

3.

Zagadnienia Makroekonomii

U3, U4, K1, K2

4.

Problematyka globalizacji

U1, U2, U3, U4, K1, K2

5.

Gospodarka obiegu zamkniętego

W2, W3, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Frekwencja i aktywność 2. Zaliczony egzamin
pisemny/ustny do wyboru przez studenta - 40% oceny; 3.
Rozwiązane co najmniej 75% zadań zadawanych na zadania
domowe i przeczytanie zalecanych przez wykładowcę tekstów
naukowych z zakresu ekonomii - 20% oceny oraz pozytywna
ocena z eseju - 40% oceny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
80% obecności na wykładach

Sylabusy
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Nauka o komunikowaniu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.110.5cb594657ea99.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej i uporządkowanej wiedzy z zakresu teorii komunikowania (
w tym: o różnych typach, rodzajach i formach komunikowania, jego funkcjach, efektach i roli w życiu społecznym,
doktrynach komunikowania, teoretycznych modelach komunikowania oraz czynnikach warunkujących jego
skuteczność, a także zapoznanie ich z terminologią właściwą dla tej dyscypliny, pozwalającą na opis, analizę
i interpretację praktyk, procesów, tendencji, faktów, zjawisk, wydarzeń w sferze 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 z zakresu teorii komunikowania,
najważniejsze elementy procesu komunikowania, jego
typy i rodzaje oraz wybrane modele teoretyczne.

DKS_K1_W01

egzamin pisemny

W2

na czym polega rola komunikowania w życiu
społecznym, jak kształtują się relacje pomiędzy
mediami a otoczeniem społecznym, poznaje
najważniejsze funkcje i zadania mediów oraz,
w oparciu o wybrane teorie, czynniki warunkujące ich
skuteczność.

DKS_K1_W01

egzamin pisemny

W3

ideologiczne i polityczne uwarunkowania
funkcjonowania mediów wskazane na gruncie
współczesnych normatywnych teorii mediów.

DKS_K1_W01

egzamin pisemny

U1

samodzielnie studiować literaturę przedmiotu oraz
wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy
i interpretacji zjawisk i procesów ze obszaru
komunikacji społecznej.

DKS_K1_U01

egzamin pisemny

U2

posługiwać się specjalistyczną terminologią do opisu
zagadnień z obszaru komunikacji społecznej.

DKS_K1_U04

egzamin pisemny

DKS_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pozyskiwania wiedzy i informacji z różnych źródeł oraz
ma świadomość ich znaczenia w rozwiązywaniu
praktycznych problemów z dziedziny komunikowania
społecznego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia z zakresu nauki o komunikowani, proces komunikowania i
jego elementy składowe, typologie i podziały komunikowania oraz wybrane
teoretyczne modele procesu komunikowania.

W1, U1, U2

Sylabusy
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2.

Rola komunikowania i mediów w życiu społecznym, podstawowe zadania
komunikowania i mediów masowych, wybrane typologie funkcji mediów i
komunikowania.

W2, U1, K1

3.

Pojęcie perswazji i najważniejsze czynniki determinujące wpływ komunikowania i
mediów związane z nadawcą, przekazem i odbiorcą. Ewolucja poglądów na temat
skuteczności komunikowania masowego – podstawowe ujęcia teoretyczne.
Płaszczyzny oddziaływania mediów.

W2, U1, U2, K1

4.

Normatywne teorie mediów i komunikowania masowego - pozycja, rola i zadania
mediów w ujęciu doktryny liberalnej, autorytarnej, społecznej odpowiedzialności,
marksistowsko-leninowskiej i innych.

W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

pozytywna ocena z egzaminu pisemnego (50% punktów +1), obecność na
wykładzie (75%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładzie

Sylabusy
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Nauka o komunikowaniu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.110.5cd2d2a26ef5a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

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

Zapoznanie studentów z wybranymi aspektami funkcjonowania systemów komunikowania społecznego,
ze szczególnym uwzględnieniem procesów komunikowania politycznego i masowego.

C2

Zapoznanie studentów z wybranymi aspektami procesów mediatyzacji polityki i sfery publicznej.

C3

Zapoznanie studentów z najważniejszymi kierunkami i orientacjami badawczymi w nauce o komunikowaniu.

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 działania systemu komunikacji społecznej
oraz wybranych podsystemów. w tym:
organizacyjnego, politycznego i masowego.

DKS_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

wybrane formy komunikacji politycznej.

DKS_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

specyﬁkę podejść badawczych w wybranych
współczesnych orientacjach i kierunkach badań
z zakresu nauki o komunikowaniu.

DKS_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z różnych źródeł informacji oraz analizować,
interpretować i formułować wnioski.

DKS_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę i prezentować ją
innym uczestnikom zajęć.

DKS_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

DKS_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej, krytycznej oceny pozyskanych
informacji i wiedzy.

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

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie systemu komunikowania społecznego. Podsystem komunikowania
organizacyjnego, politycznego, masowego, propaganda.

W1, U1, K1

2.

Komunikowanie polityczne. Relacje media – polityka. Mediatyzacja polityki. Nowe
media i media społecznościowe w komunikacji politycznej – analiza przypadków.

W2, U2, K1

3.

Omówienie wybranych orientacji badawczych w nauce o komunikowaniu.

W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z prezentacji (poprawnie wykonana analiza
- uzyskanie co najmniej połowy punktów +1), aktywność
oraz obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie
nieusprawiedliwione nieobecności).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Teoria gatunków dziennikarskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.110.5cb594659912c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

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 dać teoretyczne podstawy opisywania, badania, oceniania rzeczywistości pod kątem potrzeb
informacyjnych i publicystycznych wyznaczonych przez misję zawodu dziennikarskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

deﬁnicje, podziały, typologie: rodzajów, gatunków,
formatów dziennikarsko-medialnych.

DKS_K1_W03

egzamin pisemny
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W2

historię gatunków i formatów dziennikarskomedialnych, zna nazwiska i dorobek klasyków
poszczególnych gatunków dziennikarskich.

DKS_K1_W03

egzamin pisemny

W3

najważniejsze teorie i teoretyczne prace dotyczące
gatunków dziennikarskich.

DKS_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać, analizować, oceniać gatunki
dziennikarskie profesjonalnie, na podstawie zdobyć
wiedzy.

DKS_K1_U02,
DKS_K1_U04

egzamin pisemny

U2

tworzyć wybrane przez siebie gatunki zgodnie z ich
typologią i zasadą "odpowiednie dać rzeczy słowo".

DKS_K1_U02,
DKS_K1_U04

egzamin pisemny

DKS_K1_K02,
DKS_K1_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

świadomego i kompetentnego wypowiadania się
poprzez media - za pomocą normatywnego tekstu
dziennikarskiego dostosowanego do zadanego typu
odbiorcy i tematu.

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

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Gatunki dziennikarskie częścią piśmiennictwa, mediów, komunikacji społecznej;

W1, W2, W3

2.

Rodzaje, gatunki, formaty (podstawowe deﬁnicje, podziały, przegląd stanowiska
badaczy i praktyków;

W1, W3

3.

Gatunki dziennikarskie wobec prawdy obiektywnej, misji mediów i etyki
dziennikarskiej;

W1, W3

4.

Szczegółowe ( teoretyczne i na przykładach) omówienie typologii oraz
zastosowania poszczególnych gatunków informacyjnych, publicystycznych oraz
pośrednich w ich pododmianach rodzajowych (prasowej, radiowej, telewizyjnej,
internetowej, fotograﬁcznej);

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Genologia dziennikarska wobec rozwoju nowych mediów i alternatywne genologie
dziennikarskie (formatowanie, infotainment, New Journalism); formy hybrydyczne
i transmedialne.

5.

W3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
ocena pozytywna z egzaminu + obecność na wykładach (co najmniej
50%)
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Dziennikarskie źródła informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.110.5cb59465b2aca.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Merytoryczne, praktyczne i teoretyczne przygotowanie studenta do pracy w redakcji. W trakcie wykładu student
zdobywa wiedzę, zorientowaną na zastosowania praktyczne w zakresie dziennikarstwa informacyjnego
we wszystkich typach mediów. Student pogłębia też wiedzę o metodach zdobywania źródeł informacji oraz
warsztacie zawodowym dziennikarza informacyjnego, pracującego we wszystkich typach mediów.

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 prawne i etyczne uwarunkowania pracy
dziennikarza pracującego w newsroomie, zna również
typologię i charakterystykę dziennikarskich źródeł
informacji

DKS_K1_W03,
DKS_K1_W05

egzamin pisemny

DKS_K1_U01

egzamin pisemny

DKS_K1_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

praktycznie wykorzystać przekazywaną podczas
wykładu wiedzę w celu identyﬁkowania
i rozwiązywnaia problemów związnych
z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji
z różnych źródeł.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

odpowiedzialnego i rzetelnego wypełniania
obowiązków dziennikarza pracującego w redakcjach
informacyjnych każdego typu mediów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do egzaminu

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.

Ewolucja i typologia źródeł informacji

W1, U1

2.

Dezinformacja i walka z dezinformacją

W1, U1

3.

Zastane źródła informacji oraz praca z nimi

U1, K1

4.

Praca z dokumentami, materiałami archiwalnymi

U1, K1

5.

Wywołane źródła informacji oraz praca z nimi

U1, K1

6.

Problemy warsztatowe i etyczne związane m.in. z dziennikarstwem śledczym i
interwencyjnym

W1

7.

Warsztat zawodowy dziennikarza informacyjnego pracującego we wszystkich
typach mediów

K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w wykładzie (10%) i uzyskanie pozytywnej oceny z
egzaminu sprawdzającego wiedzę o źródłach informacji dziennikarskiej
(30%), procesie weryﬁkacji informacji (30%) oraz sposobach
wykorzystania wywołanych i zastanych źródeł informacji w praktyce
dziennikarskiej (30%).
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Dziennikarskie źródła informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.110.5cd2d2a2bbf50.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Merytoryczne, praktyczne i teoretyczne przygotowanie studenta do pracy w redakcji. Realizacja poszczególnych
zadań, ocenianych w ramach konwersatorium, pozwala uświadomić studentom problemy reporterów oraz znaleźć
etyczne sposoby ich rozwiązywania. Student pogłębia wiedzę o metodach zdobywania źródeł informacji oraz
warsztacie zawodowym dziennikarza informacyjnego, pracującego we wszystkich typach mediów.

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 prawne i etyczne uwarunkowania pracy
dziennikarza pracującego w newsroomie. Student zna
i rozumie specyﬁkę różnych źródeł informacji
dziennikarskich.

DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

praktycznie wykorzystać przekazywaną podczas
wykładu wiedzę w celu identyﬁkowania
i rozwiązywania problemów wynikających
z gromadzenia i przetwarzania informacji z różnych
źródeł.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

odpowiedzialnego i rzetelnego wypełniania
obowiązków dziennikarza pracującego
w newsroomach każdego typu mediów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

25

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Weryﬁkacja informacji, rzetelne źródła informacji, proces weryﬁkacji fake newsów

W1, U1

2.

Weryﬁkacja informacji w redakcji, fact-checking, Realizacja zadania na ocenę

U1, K1

3.

Materiały archiwalne jako źródło informacji dla dziennikarzy

W1, U1

4.

Wykorzystanie zastanych źródeł informacji w praktyce dziennikarskiej. Realizacja
zadania na ocenę

U1, K1

5.

Źródła informacji w materiałach dziennikarskich, które doprowadziły do ważnej
zmiany lub przełomu i wpłynęły na życie jednostek, grup, etc.

W1, U1

6.

Prezentacja zgromadzonych informacji. Realizacja zadania na ocenę

U1, K1

7.

Wykorzystanie wywołanych źródeł informacji w praktyce dziennikarskiej.
Realizacja zadania na ocenę

U1, K1

Sylabusy
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8.

Problemy warsztatowe związane z wywołanymi źródłami informacji. Realizacja
zadania na ocenę

W1, U1, K1

9.

Wywiad dziennikarski. Przygotowanie, research, problemy warsztatowe i ich
rozwiązywanie

W1, U1

10.

Wywiad dziennikarski. Realizacja zadania na ocenę

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny. Zaliczenie konwersatorium student
otrzymuje na podstawie obecności (10%), aktywności i
zaangażowania w trakcie zajęć (15%) oraz terminowego
przygotowanych materiałów dziennikarskich (25%). Student jest
oceniany pod względem terminowości wykonywania zadań,
pomysłowości (15%) i rzetelności ich wykonania (35%).
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Praktyka: Warsztaty dziennikarskie I – prasa i Internet
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.110.5cc2edc8e0f4d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
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: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z metodami zbierania materiałów i docierania do źródeł informacji oraz weryﬁkacji,
selekcji i doboru uzyskanych materiałów do określonych form dziennikarskich (informacja, reportaż, opinia).

C2

Zapoznanie studentów ze sposobami tworzenia ww. form dziennikarskich.

C3

Wykształcenie w uczestnikach umiejętności doboru wartościowych treści medialnych i rozpoznawania manipulacji
w mediach.

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 trakcie zajęć uczestnicy poznają zasady
kompletowania i selekcji materiału dziennikarskiego
w praktyce.

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2

stuenci poznają reguły pisania tekstów dziennikarskich
DKS_K1_W01,
w różnych formach: (m.in. informacja, komentarz)
DKS_K1_W02
z uwzględnieniem specyﬁki związanej z publikacjami
w prasie i mediach internetowych.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

po ukończeniu kursu uczestnicy będą potraﬁli
samodzielnie zbierać materiały, docierać do źródeł
informacji, poprawnie weryﬁkować, selekcjonować
i dobierać uzyskane informacje do określonych form
dziennikarskich, tworzyć teksty dziennikarskie
w wybranych formach.

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestnicy nauczą się wykonywania zadań w grupach.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie projektu

20

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.

Nauka tworzenia różnych tekstów dziennikarskich: od notatki informacyjnej,
kryminalnej, sprawozdania i wywiadu, po sylwetkę, recenzję, komentarz, felieton i
reportaż.

W1, W2, U1, K1

2.

Uzyskanie wiedzy o tym jak zmieniają się różne wypowiedzi dziennikarskie wraz z
rozwojem nowych form komunikacji.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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Nauka zasad związanych z przygotowaniem materiału dziennikarskiego na etapie
kompletowania informacji. Etyka dziennikarska w praktycznym ujęciu.

3.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Poza obecnością (80 proc.) i aktywnym udziałem w zajęciach pod uwagę
będą brane przygotowane teksty dziennikarskie podczas zajęć i w
ramach samodzielnej nauki oraz analizy materiałów dziennikarskich.
zaliczenie na ocenę
Kryterium oceny tekstów i analiz jest ich poprawność. Weryﬁkacja
następuje podczas wspólnych (grupa+ prowadzący) omówień
przygotowanych prac.
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Technologie informacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.110.5cab0675a3815.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z technicznymi podstawami funkcjonowania mediów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

mechanizmy ﬁzyczno-chemiczne leżące u podstaw
funkcjonowania mediów.

DKS_K1_W07

zaliczenie na ocenę
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

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.

Fizykalne podstawy świata. Rozwój gatunku ludzkiego. Charakterystyka
naturalnych zdolności człowieka (emisja głosu, percepcja wizualna).

W1

2.

Historyczny rozwój praktyk komunikacyjnych. Logiczna struktura języka.

W1

3.

Wynalezienie pisma. Rodzaje i zastosowanie pisma.

W1

4.

Druk. Techniki druku. Efekty społeczno-polityczne.

W1

5.

Epoka elektryczności. Komunikowanie na odległość (telegraf, telefon).

W1

6.

Rozwój radia. Podstawy techniczne. Odkrycie elektromagnetyzmu i jego
konsekwencje.

W1

7.

Telewizja. Zasada działania. Efekt fotoelektryczny. Historyczne i współczesne
przykłady zastosowania.

W1

8.

Technologie cyfrowe. Nowoczesne aspekty produkcji medialnej. Konwersja
analogowo-cyfrowa. Możliwości i ograniczenia technologiczne.

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Test sprawdzający wiedzę. Zaliczenie testu możliwe jest po uzyskaniu co
najmniej 50 proc. punktów
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Technologie informacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.110.5cd2d2a312efc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z aplikacjami webowymi i mobilnymi.

C2

Wyjaśnienie zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem, wyszukiwaniem informacji oraz standardami
komunikacji (zasady netykiety).

C3

Wyjaśnienie pojęć związanych z IoT, automation, Cloud computing oraz innymi technologiami ułatwiającymi
proces komunikowania.

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

najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju
technologii informacyjnych.

DKS_K1_W03,
DKS_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_U03,
DKS_K1_U09

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ocenić przydatność różnorodnych technologii
informacyjnych i zastosować je w praktyce.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadomego funkcjonowania w rzeczywistości kultury
medialnej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie projektu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

W1, K1

2.

Automatyzacja treści

W1, K1

3.

Bezpieczeństwo w sieci

U1, K1

4.

Weryﬁkacja informacji

U1, K1

5.

Bańka ﬁltrująca oraz gatekeeping

W1, K1

6.

Komunikacja zapośredniczona technologiami

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach (80%), pozytywna ocena uzyskana z
zaliczenie na ocenę, projekt projektu zaliczeniowego oraz poprawne wykonanie ćwiczeń
podczas zajęć.
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Etyka dziennikarska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.110.5cb59465e58d8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie wiedzy na temat etycznych podstaw wykonywania zawodu dziennikarskiego i skutkujących
umiejętnością rozwiązywania problemów i dylematów etycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

fakty, obiekty, zjawiska i procesy oraz teorie
wyjaśniające złożone zależności między nimi,
DKS_K1_W01
stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu etyki

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować
informację z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej
podstawie formułować krytyczne sądy z użyciem
merytorycznej argumentacji, formułować wnioski
i dokonywać syntetycznych podsumowań oraz
rozwiązywać złożone i nietypowe problemy natury
etycznej

DKS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dbałości o dorobek i tradycje zawodów medialnych
i okołomedialnych, do odpowiedzialnego wypełniania
ról zawodowych i przestrzegania zasad etyki
zawodowej, a także wymagania tego od innych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Moralność, etyka, etyka słowa i estetyka słowa; etykieta,

W1, U1, K1

2.

Podstawowe zasady deontologii. Wybrane zagadnienia kodeksów
deontologicznych w tym kodeksów deontologii dziennikarskiej – przykłady
pozytywnych i negatywnych praktyk

W1, U1, K1

3.

Zasada prawdy, zasada obiektywizmu, zasada oddzielania informacji od
komentarza, zasada uczciwości

W1, U1, K1

4.

Zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy, zasada wolności i odpowiedzialności za
formę i treść przekazu, zasada szacunku i tolerancji

W1, U1, K1

5.

Prezentowanie problematyki społecznej,obyczajowej, gospodarczej i politycznej,
analiza etycznych i nieetycznych praktyk dziennikarskich

W1, U1, K1

6.

Dziennikarz jako korespondent wojenny, etyka wojny; terroryzm

W1, U1, K1

7.

Metody manipulacji oraz analiza przypadków

W1, U1, K1

8.

Osobowa i zawodowa odpowiedzialność; ocena postępowania w aspekcie dobra
ogólnego

W1, U1, K1

9.

Granice prawa do prywatności a etyka

W1, U1, K1

10.

Zagrożenia zawodu dziennikarskiego a etyka

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność 75 %. Zaliczenie testu min. 50% +1 pkt.
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Praktyka: Warsztaty edytorskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.110.5cc2edc914abc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do poprawnej redakcji tekstów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady poprawnej redakcji tekstów.

DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2

student wie, jak redagować fachowo tekst w edytorze
MS Word.

DKS_K1_W07

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
fachowo redagować teksty, posługując się m.in.
edytorem MS Word.

U1

DKS_K1_U09

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

Przygotowanie prac pisemnych

15

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
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady językowe i kompozycyjne budowy tekstu.

W1

2.

Tworzenie i zasady opisu tabel, wykresów, schematów.

W1, W2, U1

3.

Przypisy i bibliograﬁa - przegląd technik.

W1, U1

4.

Znaki specjalne.

W1

5.

Śledzenie zmian w tekście.

U1

6.

Spis treści, spisy tabel i graﬁk, indeksy - zasady tworzenia.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione
nieobecności), poprawne wykonanie zadań praktycznych, zaliczenie na
zaliczenie na ocenę
poziomie co najmniej 50 proc. testu z wiedzy, poprawne wykonanie
zadań dotyczących redakcji tekstu w edytorze.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział w zjęciach

Sylabusy
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Psychologia społeczna dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.120.62339d9a78942.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
praktyczny
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 wykładu jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z dziedziny psychologii społecznej tak, aby mógł
zrozumieć mechanizmy funkcjonowania człowieka w społeczeństwie i poznać podstawowe reguły rządzące
procesami społecznymi.

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

1. Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
mechanizmy i reguły psychologiczne rządzące
zachowaniem człowieka w społeczeństwie w świetle
teorii stanowiących podstawową wiedzę ogólną
z zakresu psychologii społecznej.

DKS_K1_W01

egzamin pisemny

W2

2. Student zna i rozumie metody badania
i interpretacji zachowań społecznych człowieka
w ramach wybranych tradycji, teorii i szkół
badawczych z zakresu psychologii społecznej.

DKS_K1_W02

egzamin pisemny

U1

1. Student potraﬁ praktycznie wykorzystać posiadaną
wiedzę z zakresu psychologii społecznej w celu
identyﬁkowania, interpretowania i rozwiązywania
problemów oraz wykonywania zadań i rozumienia
zachowań ludzi w społeczeństwie związanych
z profesjonalną działalnością medialną
i okołomedialną.

DKS_K1_U01

egzamin pisemny

U2

2. Student potraﬁ w relacjach z otoczeniem
posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu
psychologii społecznej.

DKS_K1_U04

egzamin pisemny

1. Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych
treści oraz posiadanej wiedzy z zakresu psychologii
społecznej, ma świadomość jej znaczenia
w rozwiązywani problemów poznawczych
DKS_K1_K01
i praktycznych, jest także gotów do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu.

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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.

1. Wprowadzenie do programu zajęć. Kod ograniczony i kod rozwinięty.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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2.

2. Ja w świecie społecznym. Poznanie społeczne – jak myślimy o świecie
społecznym.

W1, U1, U2, K1

3.

3. Komunikacja społeczna: autoprezentacja i wystąpienia publiczne.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

4. Umysł racjonalny i emocjonalny. Stres. Konﬂikt i zachowania agresywne.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

5. Wywieranie wpływu na innych, perswazja, zmiana zachowań. Stereotypy i
uprzedzenia: ﬁlm. Uzależnienia.

W1, U1, K1

6.

6. Miłość i bliskie związki. Psychomanipulacje.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z egzaminu oraz udział w wykładach (75% obecności).
Egzamin pisemny podlega ocenie pod względem znajomości literatury,
umiejętności analizy zjawisk i teorii z zakresu omawianych na wykładach
tematów oraz umiejętności wyciągania wniosków i krytycznych ocen
opartych na wiedzy z zakresu psychologii społecznej. Pozytywną ocenę z
egzaminu uzyskuje się po udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 60%
pytań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Psychologia społeczna dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.120.5cd2d2999959c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć konwersatoryjnych z Psychologii społecznej jest nabycie przez studenta wiedzy na temat wybranych
zjawisk społecznych i praktyczne jej zastosowanie w pracy w mediach lub w zawodach okołomedialnych. Podczas
zajęć student będzie musiał wykorzystać zdobytą wiedzę do praktycznej analizy zawartości mediów
i przygotować prezentację multimedialną.

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

1. Student zna i rozumie teorie wyjaśniające
stereotypy, uprzedzenia, dyskryminację, gry
społeczne, język agresji w mediach.

DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

1. Student potraﬁ praktycznie wykorzystać posiadaną
wiedzę z zakresu psychologii społecznej.

DKS_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

2. Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać
i użytkować informację z wykorzystaniem różnych
źródeł na wskazane przez prowadzącego tematy
z dziedziny psychologii społecznej.

DKS_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

3. Student potraﬁ w relacjach z otoczeniem
posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu
psychologii społecznej.

DKS_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4

4. Student potraﬁ współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role, w tym także planować
i organizować pracę indywidualną oraz w zespołach.

DKS_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

DKS_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

1. Student jest gotów do krytycznej oceny
odbieranych treści oraz posiadanej wiedzy z zakresu
psychologii społecznej, ma świadomość jej znaczenia
w rozwiązywani problemów poznawczych
i praktycznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

1. stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja w mediach.

W1, U1, U2, U3, U4, K1

2.

2. gry społeczne,

W1, U1, U2, U3, U4, K1

3.

3. język agresji w mediach,

W1, U1, U2, U3, U4, K1

4.

4. język dyskryminacji w mediach.

W1, U1, U2, U3, U4, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę: referat oraz jego prezentacja. Aby uzyskać
pozytywną ocenę należy spełnić następujące warunki: a) obecność na
zajęciach (75%) b) przygotować poprawnie pracę pisemną w
wyznaczonym terminie oraz omówić ją w formie prezentacji c) uzyskać
pozytywną ocenę z pracy pisemnej i jej prezentacji d) znajomość
zadanej literatury Praca pisemna oceniana jest pod kątem
merytorycznym oraz formalnym przez pryzmat zaprezentowanych na
pierwszych zajęciach kryteriów uwzględniających: osadzenie
teoretyczne wybranego analizowanego zjawiska z zakresu psychologii
społecznej, umiejętności analizy materiału medialnego pod kątem
wybranego zjawiska oraz umiejętności wyciągania wniosków z
przeprowadzonych analiz oraz krytycznych ocen opartych na wiedzy z
zakresu omawianej problematyki, ocenie podlega także terminowość
oddania pracy, jej styl, poprawność językowa, struktura pracy oraz
obecność i poprawność zapisu pozycji bibliograﬁcznych. Za
poszczególne elementy pracy pisemnej przyznawane są punkty.
Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest otrzymanie 50% + 1
pkt.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy

66 / 276

Polski system polityczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.120.5cb594668dade.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

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
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 25

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem jest uświadomienie słuchaczom problemów dotyczących mechanizmów sprawowania
władzy i relacji pomiędzy instytucjami funkcjonującymi w systemie politycznym Polski.

C2

Kurs ma także na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi dylematami władzy publicznej, polskimi
podziałami politycznymi oraz obyczajami życia publicznego.

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 instytucje funkcjonujące w systemie
politycznym Polski, rozumie mechanizmy, zjawiska
i procesy zachodzące w przestrzeni publicznej.

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

DKS_K1_U01

egzamin pisemny / ustny

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

praktycznie wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu
dyscyplin nauk o polityce i administracji publicznej
oraz nauk o komunikacji społecznej i mediów w celu
identyﬁkowania i interpretowania procesów i zjawisk
zachodzących w sferze publicznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny odbieranych treści oraz posiadanej
wiedzy z zakresu nauk o polityce i administracji
publicznej oraz dziennikarstwa i komunikacji
społecznej, ma świadomość ich znaczenia
w rozwiązywania problemów poznawczych
i praktycznych. Jest gotów do świadomego
wypełniania zobowiązań społecznych związanych
z pełnieniem ról społecznych oraz
do współorganizowania działalności na rzecz
środowiska społecznego, a także do inicjowania
działania na rzecz interesu publicznego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

25

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

analiza aktów normatywnych

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
59

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Moduł I – Społeczne podstawy polityki
1. Dylematy i uwarunkowania działania władzy publicznej

1.

W1, U1, K1

2. Polskie podziały polityczne
3. Samoidentyﬁkacje polskich wyborców
Moduł II – Ogólnopolskie instytucje polityczne
1. Prezydent RP
2. Większość sejmowa i rząd

2.

W1, U1, K1

3. Wybory sejmowe
4. Senat i jednomandatowe okręgi wyborcze
5. Eurowybory
Moduł III – Pozostałe instytucje polityczne
1. Samorząd gminny
2. Powiaty i województwa

3.

W1, U1, K1

3. Referenda
4. Życie wewnątrzpartyjne
5. Kobiety w polskiej polityce

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny lub ustny obejmuje zakres materiału z ćwiczeń i
wykładów oraz znajomość dwóch wybranych lektur z podanej na
egzamin pisemny / ustny
pierwszych zajęciach listy dodatkowej literatury. Warunkiem
zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej połowy punktów + 1

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Polski system polityczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.120.5cd2d299dba7f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

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
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem konwersatorium jest uświadomienie studentom mechanizmów sprawowania władzy oraz nauczenie ich
zasad debatowania na bieżące tematy 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 instytucje władzy w Polsce i potraﬁ
wytłumaczyć relacje między nimi. Potraﬁ wytłumaczyć
mechanizmy sprawowania władzy oraz ocenić debatę
publiczną dotyczącą istotnych spraw publicznych.

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U05

zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne
opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny odbieranych treści oraz posiadanej
wiedzy, ma świadomość jej znaczenia
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych, jest także gotów do zasięgania opinii
ekspertów oraz poszukiwania obiektywnych źródeł
w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie projektu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

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.

Omówienie zasad debatowania

U1

2.

Polskie konstytucje – ewolucja polskiego systemu politycznego.

W1, U1, K1

3.

Pozycja prezydenta w polskim systemie politycznym.

W1, U1, K1

4.

Sejm i Senat. Rola opozycji w polskim parlamencie (krytyka, kontrola,
alternatywa).

W1, U1, K1

5.

Prawo wyborcze w Polsce. Najważniejsze składowe, ewolucja, przebieg.

W1, U1, K1

6.

Aktorzy sceny politycznej w Polsce. Jeśli nie partia to co?

W1, U1, K1

7.

Polskie podziały polityczne.

W1, U1, K1

Sylabusy
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8.

Omówienie i podsumowanie debat.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocena końcowa uwzględnia następujące elementy: 1. Przygotowanie się
do debaty i zaprezentowanie argumentacji w debacie (każdy ze
studentów bierze aktywny udział w dwóch debatach w różnych rolach) 2.
Aktywność na zajęciach Uczestnicy zajęć, pełniąc role w debatach, są
oceniani pod kątem: a) przygotowania merytorycznego: 0- 5 pkt. b)
zaliczenie na ocenę
przestrzegania zasad debatowania: 0-2 pkt. c) wypełniania ról: 0-3 pkt.
Ocena końcowa uwzględnia sumę zebranych punktów za udział w
debatach (co najmniej 11: 50% +1) oraz, dodatkową aktywność w
dyskusjach. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest frekwencja na
poziomie 90%.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Geograﬁa polityczna i gospodarcza świata
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.120.5cb59466a717e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Geograﬁa społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami geograﬁi politycznej i gospodarczej świata w zakresie niezbędnym dla
dziennikarza

C2

Zapoznanie studentów z geograﬁą zasobów i gospodarką zasobami (naturalnymi, energetycznymi, morskimi)

C3

Uświadomienie Absolwentom obecnych i narastających wyzwań świata w zakresie geopolityki, ekopolityki,
globalizacji, dynamiki systemów ekonomicznych i politycznych oraz konﬂiktów świata.

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

absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
fakty, obiekty, zjawiska i procesy oraz teorie
wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu
geograﬁi politycznej i gospodarczej świata

DKS_K1_W01

esej, egzamin pisemny /
ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ praktycznie wykorzystać posiadaną
wiedzę z zakresu geograﬁi politycznej i gospodarczej
świata

DKS_K1_U01

esej, egzamin pisemny /
ustny

U2

absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać
i użytkować informację z wykorzystaniem różnych
źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy
z użyciem merytorycznej argumentacji z zakresu
geograﬁi politycznej i gospodarczej świata

DKS_K1_U01

esej, egzamin pisemny /
ustny

U3

absolwent potraﬁ w relacjach z otoczeniem posługiwać
się specjalistyczną terminologią z zakresu geograﬁi
DKS_K1_U04
politycznej i gospodarczej świata

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych
treści oraz posiadanej wiedzy z zakresu geograﬁi
politycznej i gospodarczej świata

DKS_K1_K02

esej, egzamin pisemny /
ustny

K2

absolwent ma świadomość jej znaczenia
w rozwiązywani problemów poznawczych
i praktycznych, jest także gotów do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu z zakresu geograﬁi politycznej
i gospodarczej świata

DKS_K1_K01

esej, egzamin pisemny /
ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

przygotowanie do egzaminu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie eseju

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Geograﬁa polityczna i gospodarcza świata - zagadnienia ogólne

W1, U2, K1

2.

Geopolityka w czasie i przestrzeni - historia myśli geograﬁi politycznej i
gospodarczej świata oraz geopolityki

W1, U2, K2

3.

Geograﬁa systemów politycznych i gospodarczych świata

W1, U1, K2

4.

Geograﬁa konﬂiktów na świecie

W1, U1, K1

5.

5. Geograﬁa największych problemów i zagrożeń współczesnego świata
(polityczne, gospodarcze, ekologiczne, globalizacyjne)

W1, U3, K1

6.

Metody i formy analizy geopolitycznej

W1, U1, K1

7.

Geograﬁa zasobów (zasoby naturalne, energetyczne, morskie)

W1, U2, K2

8.

Centra i peryferie (metody analizy technologicznego zaawansowania/ zacofania
na świecie, indeks HDI, PKB, PKB per capita)

W1, U2, K1

9.

Wyzwania współczesnego świata - teraz i w przyszłości - Geopolityka, ekopolityka,
globalizacja

W1, U1, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Udział w 80% wykładów. Esej na wybrany temat - 50% oceny
esej, egzamin pisemny / ustny do egzaminu Egzamin ustny lub pisemny do wyboru przez
studenta - 50% oceny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na 80% wykładów

Sylabusy
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Historia prasy i mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.120.5cb59466c1ba3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi wydarzeniami z historii mediów w Polsce i na świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

ma wiedzę na temat historii mediów w poszczególnych
krajach (Polska, USA, Wielka Brytania, Francja,
DKS_K1_W01
Niemcy), rozumie proces ich ewolucji i znaczenie
w poszczególnych epokach

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
wyszukiwać i analizować informacje pochodzące
z różnych źródeł, w tym także z dawnej prasy

U1

DKS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy
i umiejętności

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza rozwoju prasy na świecie

W1, K1

2.

Pierwsze tytuły na polskim rynku prasowym

W1, K1

3.

Prasa oświeceniowa, reforma Steele'a i Addisona oraz jej reperkusje w
pozostałych krajach europejskich

W1, K1

4.

Początki formowania się zawodu dziennikarza i specyﬁka pracy pisarzydziennikarzy

U1, K1

5.

Geneza najważniejszych gatunków dziennikarskich

U1, K1

6.

Początki radia, telewizji i internetu

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
test pisemny (zaliczenie na podstawie udzielenia poprawnej odpowiedzi
na minimum 60% pytań), 50% obecności na wykładach
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Stylistyka i kultura języka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.120.5cb59466dce91.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie słuchaczom korzyści z bezbłędnego posługiwania się językiem polskim w mowie i na piśmie.

C2

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z wiedzą o kulturze języka.

C3

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z wiedzą o stylach języka polskiego.

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 z zakresu
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla
ﬁlologii polskiej w zakresie specjalności dziennikarstwa
DKS_K1_W03
i komunikacji społecznej oraz edukacji medialnej,
korespondującą z podstawową wiedzą kierunkową
z zakresu ﬁlologii polskiej szczególnie w obszarze
retoryki, erystyki, stylistyki i pragmatyki językowej.

zaliczenie na ocenę

W2

student zna podstawowe formy i metody pracy
redakcyjnej w zakresie dziennikarstwa prasowego,
radiowego, telewizyjnego, internetowego; zna cele
i metody pracy rzecznika prasowego oraz specjalisty
w zakresie public relations.

DKS_K1_W02,
DKS_K1_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student posiada umiejętność przygotowania typowych
prac pisemnych w języku polskim i języku obcym,
uznawanym za podstawowy dla dziennikarstwa
i komunikacji społecznej, dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł.

DKS_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

student posiada umiejętność przygotowania wystąpień
ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie
DKS_K1_U01,
nauk o mediach, dotyczących zagadnień
DKS_K1_U05
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł.

zaliczenie na ocenę

U3

student umie samodzielnie wykorzystywać i rozwijać
zdobyte kompetencje komunikacyjne i dziennikarskie
w obszarze prasy, radia, telewizji, Internetu
i rzecznictwa prasowego oraz public relations; potraﬁ
umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę
językoznawczą, medialną i dziennikarską,
z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas
praktyki zawodowej.

DKS_K1_U01

zaliczenie na ocenę

K1

student jest odpowiedzialny za jakość, wartość,
ważność i wiarygodność wprowadzanych w obieg
publiczny treści medialnych; jest odpowiedzialny
za wychowanie i samowychowanie do krytycznego
i odpowiedzialnego odbioru medialnych treści.

DKS_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

student nie jest obojętny w sprawach kultury języka
w komunikacji publicznej i prywatnej.

DKS_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Liczba godzin
20

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1. Deﬁnicja kultury języka. Spojrzenie na kulturę języka z perspektywy
historycznej, prawnej oraz instytucjonalnej. Rola języka w budowaniu tożsamości
narodowej. Instytucje odpowiedzialne za
2. Słowniki i poradniki językowe – typy, zawartość, praca z tego rodzaju tekstami.
3. Pojęcie normy językowej oraz uzusu. Typologia błędów językowych.
Zagadnienia poprawnościowe.
4. Aspekty etyczne i estetyczne komunikacji językowej. Perswazja, manipulacja,
nowomowa.
5. Etykieta i netykieta językowa.
6. Język a emocje – problematyka wulgaryzacji i mowy nienawiści.
7. Zróżnicowanie terytorialne oraz środowiskowe współczesnej polszczyzny.
8. Semantyka i zagadnienia leksykalne – od strukturalizmu do kognitywistyki.
1.
9. System leksykalny jako system otwarty – wzbogacanie słownictwa i frazeologii.
Problematyka zapożyczeń, kalek językowych i wyrazów modnych. Neologizmy,
neosemantyzmy, problematyka nowych nazw żeńskich.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

10. Zagadnienia ﬂeksji. Fleksyjność polszczyzny.
11. System składniowy polszczyzny – wybrane zagadnienia poprawnościowe.
12. Odmiana pisana oraz mówiona polszczyzny. Rola ortograﬁi oraz interpunkcji w
budowaniu znaczenia komunikatów językowych. Zjawisko języka mówionego
pisanego w komunikacji internetowej.
13. Kultura językowa w komunikacji – zasady konwersacyjne, fortunność i
niefortunność aktów mowy.
14. Zróżnicowanie stylistyczne polszczyzny. Stylizacje i ich funkcje.
15. Tropy stylistyczne w komunikacji językowej.
16. Styl wypowiedzi – spojrzenie z perspektywy retorycznej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test, dyktanda. Obecność na zajęciach, zaliczenie testu z zagadnień oraz
zaliczenie na ocenę dyktanda na poziomie co najmniej 50 procent punktów możliwych do
zdobycia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Stylistyka i kultura języka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.120.5cd2d2a3e0140.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

W toku zajęć słuchacze powinni poznać podstawowe pojęcia z kultury języka, jak (wzorcowa i potoczna) norma
językowa, błąd językowy, kryteria poprawności językowe.

C2

Uczestnicy powinni poznać podstawową literaturę poradniczą z dziedziny kultury języka ze szczególnym
uwzględnieniem pozycji, które – jak słowniki ortoepiczne i ortograﬁczne – pomagają rozstrzygać wątpliwości co
do stosowności użycia poszczególnych środków 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

student zna podstawową terminologię z zakresu
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla
ﬁlologii polskiej w zakresie specjalności dziennikarstwa
DKS_K1_W03
i komunikacji społecznej oraz edukacji medialnej,
korespondującą z podstawową wiedzą kierunkową
z zakresu ﬁlologii polskiej szczególnie w obszarze
retoryki, erystyki, stylistyki i pragmatyki językowej.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

student zna podstawowe formy i metody pracy
redakcyjnej w zakresie dziennikarstwa prasowego,
radiowego, telewizyjnego, internetowego; zna cele
i metody pracy rzecznika prasowego oraz specjalisty
w zakresie public relations.

DKS_K1_W02,
DKS_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student posiada umiejętność przygotowania typowych
prac pisemnych w języku polskim i języku obcym,
uznawanym za podstawowy dla dziennikarstwa
i komunikacji społecznej, dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł.

DKS_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

student posiada umiejętność przygotowania wystąpień
ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie
DKS_K1_U01,
nauk o mediach, dotyczących zagadnień
DKS_K1_U05
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

student umie samodzielnie wykorzystywać i rozwijać
zdobyte kompetencje komunikacyjne i dziennikarskie
w obszarze prasy, radia, telewizji, Internetu
i rzecznictwa prasowego oraz public relations; potraﬁ
umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę
językoznawczą, medialną i dziennikarską,
z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas
praktyki zawodowej.

DKS_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K1

student jest odpowiedzialny za jakość, wartość,
ważność i wiarygodność wprowadzanych w obieg
publiczny treści medialnych; jest odpowiedzialny
za wychowanie i samowychowanie do krytycznego
i odpowiedzialnego odbioru medialnych treści.

DKS_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

student nie jest obojętny w sprawach kultury języka
w komunikacji publicznej i prywatnej.

DKS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

rozwiązywanie zadań problemowych

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praktyczne aspekty analizy tekstu.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

2.

Poprawność językowa.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

3.

Błędy językowe.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Błędy logiczne.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

4.

5.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Błędy stylistyczne.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia jest uzyskanie 65% punktów z
testów i dyktanda.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Praktyka: Warsztaty dziennikarskie II – prasa i Internet
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.120.5cc2edc9a21c2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
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

Zapoznanie studentów z tworzeniem publicystycznych materiałów dziennikarskich (m.in. wywiad, felieton,
recenzja) z uwzględnieniem specyﬁki związanej z publikacjami w prasie i mediach internetowych.

C2

Doskonalenie umiejętności nabytych w ramach pierwszej części kursu.

C3

Nauka pracy w grupie przy tworzeniu projektów dziennikarskich składających się z większej liczby materiałów.

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

uczestnicy w praktyce będą uczyć się pisania tekstów
w kolejnych, w porównaniu do I semestru, formach
dziennikarskich (m.in. wywiad, recenzja),
DKS_K1_W01,
z uwzględnieniem specyﬁki związanej z publikacjami
DKS_K1_W03
w prasie i mediach internetowych. Studenci nauczą się
m.in. jak przygotować się do wywiadu i go
przeprowadzić.

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

zajęcia obejmą zagadnienia związane z redagowaniem
i planowaniem redakcyjnym. Studenci będą tworzyć
zaprojektowane przez siebie gazety lub serwisy
internetowe. Część spotkań zostanie poświęcona
manipulacji w mediach: temu jak ją rozpoznać i jak
sobie z nią radzić.

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

po zakończeniu kursu uczestnicy będą potraﬁli
samodzielnie zbierać materiały, docierać do źródeł
informacji; poprawnie weryﬁkować, selekcjonować
i dobierać uzyskane informacje do określonych form
dziennikarskich; tworzyć teksty dziennikarskie
w wybranych formach; umieli dokonać wyboru
wartościowych treści medialnych; wiedzieli jak
zaplanować, zebrać materiał i zredagować gazetę lub
serwis internetowy z materiałami dziennikarskimi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student będzie potraﬁł współdziałać w grupie
wykonując róznorodne zadania.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

86 / 276

1. Nauka tworzenia wywiadów, felietonów, recenzji.
2. Nauka przygotowania w zespole projektów dziennikarskich (strony internetowe,
gazety) składających się z wielu materiałów.

1.

W1, W2, U1, K1

3. Uzyskanie wiedzy o tym jak zmieniają się różne wypowiedzi dziennikarskie wraz
z rozwojem nowych form komunikacji.
4. Etyka dziennikarska w praktycznym ujęciu

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach, udział w projekcie semestralnym,
prace cząstkowe. Obecność (80 proc.), poprawność, terminowość i
kreatywność w wykonaniu zadań cząstkowych i projektu
semestralnego, w ramach którego studenci, w kilkuosobowych
zespołach, będą tworzyć zaprojektowane przez siebie gazety lub
serwisy internetowe. Weryﬁkacja poprawności nastąpi podczas
wspólnych (grupa+ prowadzący) omówień przygotowanych prac i
projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Do udziału w kursie „Praktyka: Warsztaty dziennikarskie II – prasa i Internet” wymagane jest zaliczenie kursu „Praktyka:
Warsztaty dziennikarskie I – prasa i Internet”

Sylabusy
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Praktyka: Desktop publishing
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.120.5cc2edc9bﬀd3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazywanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w redakcji, korekcie oraz składzie tekstów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady redakcji, korekty oraz składu tekstów.

DKS_K1_W03,
DKS_K1_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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redagować tekst w MS Word, robić korektę na plikach
PDF, składać tekst w programie Adobe InDesign.

U1

DKS_K1_U09

zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
dostarczać redakcjom fachowe teksty i usługi
edytorskie.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Przygotowanie prac pisemnych

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.

Wprowadzanie tekstu.

W1, U1

2.

Czcionki, interlinie, odstępy międzyliterowe, światło.

U1

3.

Wyrównania, wcięcia, odstępy, tabele i listy.

U1

4.

Kroje pisma i ich łączenie.

U1

5.

Globalne formatowanie, łączenie tekstu i obrazu, strony, marginesy, łamy i siatki.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdanie testu na poziomie powyżej 50 procent, zredagowanie i złożenie
artykułu zgodnie z podstawowymi zasadami typograﬁi.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział w zajęciach

Sylabusy
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Gatunki dziennikarskie w mediach - print
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.120.5cb594673a233.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

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

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności dotyczących praktycznego zastosowania
gatunków dziennikarskich charakterystycznych dla mediów drukowanych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna podstawową terminologię z zakresu
genologii dziennikarskiej

DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stworzyć tekst dziennikarski, uwzględniając założenia
poetyki normatywnej poszczególnych gatunków
prasowych

DKS_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student gotów jest rozszerzać nabytą wiedzę,
obserwując przemiany, jakie obecnie zachodzą
na gruncie genologii dziennikarskiej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

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.

Wprowadzenie: Gatunki dziennikarskie w mediach drukowanych – specyﬁka,
typologia, wyzwania

W1, K1

2.

Reportaż – od teorii do praktyki

W1, U1, K1

3.

Felieton: historia i praktyka

W1, U1, K1

4.

Wywiad prasowy: specyﬁka, sztuka zadawania pytań

W1, U1, K1

5.

Nowe gatunki dziennikarskie. Hybrydyzacja form

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
1) Obecność na zajęciach: możliwe 2 nieobecności
nieusprawiedliwione. [Każda kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność
obniża ocenę końcową o pół stopnia [wypadkową punktów 2,3,4]. 2)
Przygotowanie semestralnego projektu zaliczeniowego (przedstawiany
jest na przedostatnich zajęciach i poświęcony twórczości wybranego
reportera) – Część składowa oceny końcowej: 33%. Oceniana jest:
różnorodność wykorzystanych w projekcie gatunków dziennikarskich
oraz ich umiejętne zastosowanie, oryginalność, poprawność językowa,
poprawność merytoryczna. 3) Zaliczenie kolokwium zaliczeniowego
(min. 60% poprawnych odpowiedzi) - Część składowa oceny końcowej:
33%. 4) Wygłoszenie referatu (w parach, recenzja wybranej książki
reportażowej) - Część składowa oceny końcowej: 33%. Oceniane jest:
właściwe wykorzystanie formy recenzji, dobór argumentacji,
poprawność językowa i merytoryczna.
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Gatunki dziennikarskie w mediach - TV
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.120.5cb5946753f41.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

historię i współczesność genologii telewizyjnej.

DKS_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

wzorce gatunkowe, formaty i kategorie medialne
obecne we współczesnej telewizji.

DKS_K1_W04,
DKS_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

opisać programy telewizyjne posługując się właściwą
terminologią.

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

analizować, porównywać i interpretować tekst
telewizyjny przy pomocy różnorodnych kategoryzacji
(gatunki, formaty).

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U02,
DKS_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej interpretacji kodów i dyskursów
telewizyjnych w kontekście kulturowym i społecznym.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

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.

Źródła i historia gatunków telewizyjnych.

W1, U2, K1

2.

Omówienie głównych stanowisk teoretycznych - kryteriów porządkowania materii
telewizyjnej na gatunki, formaty i inne kategorie.

W2, U1, U2, K1

3.

Omówienie wybranych gatunków telewizyjnych obecnych we współczesnej
telewizji.

W2, U1, U2, K1

4.

Omówienie podstawowej terminologii telewizyjnej.

W1, W2, U1

5.

Charakterystyka wybranych programów telewizyjnych przy użyciu zdeﬁniowanej
siatki analitycznej.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
W skład zaliczenia wchodzi: • Ocena z projektu obejmującego
przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat wybranego
programu telewizyjnego – prezentacja powinna zostać przygotowana
na podstawie schematu analizy gatunkowej wskazanego,
omówionego i udostępnionego przez prowadzącą, zawierającego
części wstępną, tekstualną i dyskursywną. Ocena odbywa się na
podstawie liczby punktów. Część wstępna – informacja o programie –
2 pkt, część tekstualna – analiza budowy programu według kryteriów:
miejsca realizacji, ikonograﬁi, bohaterów, schematu narracyjnego,
stylu realizacji – 4 pkt, część dyskursywna, analiza programu według
kryteriów wątków dyskursywnych typowych dla reprezentowanego
przez program gatunku – 4 pkt. • Sprawdzian z wiedzy dotyczącej
taksonomii gatunkowej w telewizji polega na odpowiedzi na 10 pytań
otwartych. W sumie można otrzymać 13 pkt. Za odpowiedzi na każde
z 7 pytań można otrzymać 1 pkt, za odpowiedzi na każde z 3 pytań
po 2 pkt. • Obecność na zajęciach.
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Gatunki dziennikarskie w mediach – new media
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.120.5cb594676d50e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

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

Przyswojenie przez studentów wiedzy o specyﬁce nowych mediów i ich działaniu w systemie medialnym.

C2

Opanowanie przez studentów narzędzi koniecznych do realizacji gatunków dziennikarskich charakterystycznych
dla nowych mediów.

C3

Wypracowanie u studentów proaktywnego podejścia do nowych mediów w budowaniu zawodowego portfolio.

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 funkcjonowania nowym mediów w systemie
medialnym.

DKS_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

podstawowe gatunki dziennikarskie w nowych
mediach i wie jakich narzędzi użyć do ich realizacji.

DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W3

możliwości rozwoju zawodowego w obszarze nowych
mediów.

DKS_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrealizować gatunki dziennikarskie charakterystyczne
dla nowych mediów wykorzystując do tego właściwe
narzędzia.

DKS_K1_U01

projekt

U2

wykorzystać potencjał nowych mediów do budowania
swojego doświadczenia zawodowego.

DKS_K1_U07

projekt

DKS_K1_K04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

etycznego i profesjonalnego funkcjonowania
zawodowego w obszarze nowych mediów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do ćwiczeń

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.

Specyﬁka nowych mediów w systemie medialnym.

W1

2.

Gatunki dziennikarskie w nowych mediach.

W2, U1

3.

Narzędzia do realizacji gatunków dziennikarskich w nowych mediach.

W2, U1, K1

4.

Potencjał nowych mediów w rozwoju zawodowym współczesnego dziennikarza.

W3, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Do zaliczenia konieczne jest uzyskanie co najmniej połowy
zaliczenie na ocenę, projekt wszystkich możliwych do zdobycia punktów. Konieczne jest
poprawne wykonanie każdego z 4 zadań. Obecność: 80 proc.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Media w świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.140.5cb59467c35dc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

W trakcie zajęć student zdobywa podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonowania systemów
medialnych we współczesnych społeczeństwach.

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 podstawową wiedzę o budowie i funkcjach
systemu medialnego w kontekście współczesnych
społeczeństw i o relacjach pomiędzy systemami
społecznymi, politycznymi i medialnymi na świecie.
Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu
systemów medialnych na świecie.

DKS_K1_W01

egzamin ustny

DKS_K1_U03

egzamin ustny

DKS_K1_K01

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym
zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne
związane z działalnością medialną w kontekście
międzynarodowym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnej oceny przydatności różnorodnych
metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań
i rozwiązywania problemów dotyczących wybranej
sfery działalności mediów zagranicznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie w tematykę systemów medialnych w świecie

W1

2.

Media w Europie - perspektywa narodowa

W1, U1, K1

3.

Media w Europie - perspektywa ponadnarodowa

W1, U1, K1

4.

Media na Bliskim Wschodzie

W1, U1, K1

5.

Media w Azji - Indie i Japonia

W1, U1, K1

6.

Media w Azji - Chiny

W1, U1, K1

7.

Media w Afryce

W1, U1, K1

Sylabusy
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8.

Media w Ameryce Łacińskiej

W1, U1, K1

9.

Media w Ameryce Północnej - USA

W1, U1, K1

10.

Media globalne

W1, U1, K1

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

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie uzyskuje się na podstawie obecności na zajęciach (min. 80%) i
zaangażowania w trakcie kolejnych spotkań (poprawne wykonywanie
zadań i udział w dyskusji). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest
uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu (min. 60% maksymalnej liczby
punktów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Media w świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.140.5cd2d29ab07c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 25

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi tendencjami i zmianami na rynku mediów masowych
po drugiej wojnie światowej oraz poznanie specyﬁki funkcjonowania wybranych mediów w różnych regionach
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

przyczyny oraz istotę globalnych przeobrażeń jakie
dokonują się na rynkach medialnych
i w dziennikarstwie po drugiej wojnie światowej.

DKS_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

specyﬁkę oraz uwarunkowania funkcjonowania
mediów w różnych regionach/krajach świata.

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

wykorzystać zdobytą wiedzę do identyﬁkowania
i analizowania zjawisk i problemów związanych
z funkcjonowaniem mediów w różnych regionach
świata.

DKS_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

wyszukiwać, analizować i użytkować pochodzące
z różnych źródeł informacje na temat rynków oraz
instytucji medialnych i na ich podstawie formułować
krytyczne oceny, wnioski i syntetyczne
podsumowania.

DKS_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

DKS_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny zdobywanej wiedzy i jej
wykorzystania do identyﬁkowania i wyjaśniania
praktycznych problemów związanych
z funkcjonowaniem mediów w różnych regionach
świata.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie referatu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rozwój mediów masowych po II wojnie światowej – najważniejsze tendencje i
kierunki zmian. Przyszłość dziennikarstwa w obliczu przemian technologicznych.

W1, U1, K1

2.

Prasa w krajach europejskich i konteksty jej funkcjonowania - Niemcy – Bild, Die
Welt, Francja – Le Figaro, Le Monde, Wielka Brytania – The Times, The Sun.

W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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3.

Media na Bliskim Wschodzie i konteksty ich funkcjonowania: Izrael - Ha’aretz,
Jerusalem Post, Egipt - Al- Ahram

W2, U1, U2, K1

4.

Prasa w krajach azjatyckich i konteksty jej funkcjonowania: Indie - Times of India,
Chinach - People's Daily, China Daily, Japonii - Yomiuri Shimbun, Asahi Shimbun i
w Afryce - np: RPA - Mail and Guardian, Nigeria - The Sun, Kenia - Daily Nation

W2, U1, U2, K1

5.

Media w krajach Ameryki Południowej i konteksty ich funkcjonowania: Brazylia - O
Globo, Meksyk - El Universal, Argentyna - The Buenos Aires Herald.

W2, U1, U2, K1

6.

Prasa w USA i konteksty jej funkcjonowania- m.in.: USA Today, The Washington
Post, The New York Times, The Huﬃngton Post

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach (80%), aktywność oraz uzyskanie
zaliczenie na ocenę, prezentacja pozytywnej oceny z projektu zaliczeniowego na podstawie
kryteriów określonych przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział w zajęciach.

Sylabusy
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Współczesne systemy polityczne dla studentów dziennikarstwa
i komunikacji społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.140.62344776aea09.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

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
praktyczny

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
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z geograﬁą i specyﬁką systematów politycznych świata w zakresie niezbędnym dla
dziennikarza

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

105 / 276

W1

absolwent zna i rozumie metody analizy i interpretacji
faktów, obiektów, zjawisk i procesów w zakresie
systemów politycznych

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W02

zaliczenie pisemne, esej

W2

absolwent zna i rozumie podstawowe instytucje
systemu politycznego

DKS_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W3

absolwent zna i rozumie podstawowe formy wyboru
władzy politycznej

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne, esej

U1

absolwent potraﬁ w celu identyﬁkowania
i rozwiązywania problemów oraz wykonywania zadań
związanych z działalnością medialną właściwie
dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania
w zakresie systemów politycznych

DKS_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej

U2

absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać
i użytkować informację z wykorzystaniem różnych
źródeł w zakresie systemów politycznych

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U03

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych
treści oraz posiadanej wiedzy z zakresu systemów
politycznych

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02

zaliczenie pisemne, esej

K2

absolwent ma świadomość znaczenia systemów
politycznych w rozwiązywani problemów poznawczych
i praktycznych, jest także gotów do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02

zaliczenie pisemne, esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

przygotowanie eseju

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Systemy polityczne - ogólna charakterystyka współczesnych systemów
politycznych świata i ich podział. Podstawowe teorie, modele i metody badań
systemów politycznych świata

W1, U1, U2, K2

2.

Systemy europejskie: system kanclerski na przykładzie Niemiec i Austrii, system
komitetowy na przykładzie Szwajcarii, system semiprezydencki na przykładzie
Francji, system parlamentarny z elementami demokracji bezpośredniej na
przykładzie Włoch, system parlamentarno-gabinetowy i gabinetowoparlamentarny na przykładzie Wielkiej Brytanii, Szwecji w porównaniu do Danii i
Japonii

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

3.

System prezydencki (prezydencjalizm) na przykładzie USA w porównaniu do Rosji i W1, W2, W3, U1, U2, K1,
Turcji
K2

4.

Systemy hybrydowe i niedemokratyzmy, państwa transformujące systemowo na
przykładzie państw Azji Środkowej, Ukrainy i Rosji, Chin i Hongkongu oraz
Bliskiego i Dalekiego Wschodu

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na 80% wykładów. Przeczytanie i analiza zalecanych i
przesłanych studentom tekstów do omawianych na wykładach
systemów politycznych i ich krytyczna analiza - 60% oceny zaliczenia
przedmiotu, w tym opanowanie treści – 30 % i krytyczna analiza –
30%. Sprawdzenie opanowania tekstów odbywa się w formie testu na
platformie Pegaz UJ. Pozytywna ocena z napisanego eseju
naukowego lub materiału dziennikarskiego na wybrany temat w
zakresie systemów politycznych w formie case’ów i w oparciu o
wykłady i przeczytane teksty do wyboru - 40% oceny zaliczenia
przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na co najmniej 80% wykładów

Sylabusy
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Reklama we współczesnym społeczeństwie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.140.5cb5946803219.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Opis i analiza reklamy jako obszaru komunikacji społecznej, połączonego wzajemnymi wpływami z kulturą,
ekonomią, polityką, dziennikarstwem, wartościami społecznymi i stylami życia ludzi

C2

Podstawy do samodzielnej, krytycznej reﬂeksji nad reklamą, jej zawartością, jej wpływami i jej znaczeniem
we współczesnych społeczeństwach

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, który zaliczył przedmiot, - ma niezbędną,
kompleksową i przekrojową wiedzę na temat praktyki
funkcjonowania reklamy jako dyskursu perswazyjnego
we współczesnym mediatyzowanym społeczeństwie
konsumpcyjnym, relacji pomiędzy rynkiem reklamy
i rynkiem mediów, pomiędzy perswazja reklamową
i polityczną, pomiędzy reklamą a dziennikarstwem; w podstawowym zakresie orientuje się w dziejach
reklamy, ze szczególnym uwzględnieniem
konceptualnego rozwoju reklamy w XX i XXI wieku;
potraﬁ także wskazać odrębności funkcjonowania
i rozwoju reklamy w krajach komunistycznych; potraﬁ
wskazać na zależności pomiędzy historycznym
rozwojem reklamy a jej współczesnymi formami; - ma
niezbędną wiedzę na temat warunków skuteczności
komercyjnej reklamy oraz na temat jej innych,
społecznych i kulturowych oddziaływań; - zna i potraﬁ
wskazać związki pomiędzy reklamą i i sztuką oraz
relacje i wzajemne wpływy pomiędzy reklamą
a kulturą masową;

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2

student, który zaliczył przedmiot - umie skutecznie
stosować nabytą wiedzę o reklamie do własnej pracy
w mediach masowych: przygotowywania własnych
materiałów prasowych, radiowych, telewizyjnych,
internetowych;

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U03,
DKS_K1_U04

zaliczenie pisemne

DKS_K1_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- samodzielnie ocenić/przeanalizować projekt
reklamowy (własny i cudzy) z punktu widzenia jego
wewnętrznej spójności, potencjału perswazyjnego oraz
ewentualnych błędów komunikacyjnych;

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- podjąć pierwszą praktykę w agencji reklamowej lub
innych instytucjach okołomedialnych, związanych
z tworzeniem perswazji reklamowej - wykorzystać
wiedzę o reklamie we wsłanych projektach
i publikacjach

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Reklama jako jeden z paradygmatów perswazji publicznej i jako tekst kultury
konsumpcyjnej

W1, W2

2.

Ewolucja koncepcji reklamy we współczesnym społeczeństwie informacyjnym,
reklama a zjawiska konwergencji, transmedialności, interaktywności

W1, W2

3.

Zarys ewolucji form i treści reklamy w systemie kapitalistycznym . Reklama w PRL
oraz w Polsce po 1989 roku

W1, W2

4.

Współczesny rynek reklamowy – agencje, domy mediowe, ośrodki badania rynku,
holdingi komunikacyjne. Koncentracja i globalizacja

W2, K1

5.

Agencja reklamowa i jej ewolucja na współczesnym rynku mediów. Kampania
reklamowa – planowanie, produkcja, wdrażanie

U1, K1

6.

Reklama jako system racjonalny, oparty na badaniach. Badania na potrzeby rynku
reklamowego i ich wpływ na sytuację mediów

W1, W2

7.

Reklama a kultura. Reklama a sztuka

W1, W2

8.

Reklama a tabu i normy społeczne. Reklama a stereotypy społeczne

W2, U1

9.

Reklama a socjalizacja i wychowanie

W2, U1

10.

Etyczny wymiar reklamy. Ruchy antyreklamowe na świecie

W1, K1

11.

Reklama a warunki pracy dziennikarzy i wiarygodność mediów

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test zaliczeniowy pisemny - pytania tekstowe i otwarte, napisany na co
zaliczenie pisemne najmniej 60 proc. przewidzianej punktacji. Dopuszczenie do testu na
podstawie obecności na co najmniej 75 proc. zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wstępnych wymagań.

Sylabusy
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Praktyka: Pracownia dziennikarska telewizyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.140.5cc2edca5b4aa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0610Technologie teleinformacyjne nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
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

Nabycie praktycznych umiejętności typowych dla pracy dziennikarza telewizyjnego. Odnalezienie się w roli
prezentera, operatora, realizatora wizji i dźwięku. Rozwinięcie kompetencji pracy zespołowej, która cechuje
produkcję telewizyjną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

postawy procesu produkcji studyjnego programu
telewizyjnego

DKS_K1_W03,
DKS_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt
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W2

podstawy warsztatu dziennikarza telewizyjnego.

DKS_K1_W03,
DKS_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować krótką relację reporterską i wygłosić ją
do kamery telewizyjnej.

DKS_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

przygotować i przeprowadzić krótki wywiad
telewizyjny.

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U03,
DKS_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

obsłużyć w podstawowym zakresie kamery studyjne
i stoły do miksowania obrazu i dźwięku.

DKS_K1_U02,
DKS_K1_U04,
DKS_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt

U4

współdziałać w zespole realizacyjnym, panować nad
stresem, działać pod presją czasu.

DKS_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

określenia swojego potencjału i przyszłej roli
w zawodzie dziennikarza lub realizatora telewizyjnego.

DKS_K1_K03,
DKS_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

wdrażania w życie etycznych i warsztatowych zasad
dziennikarza telewizyjnego.

DKS_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie dokumentacji

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do zajęć

5

konsultacje

10

wykonanie ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Przygotowanie i przedstawienie relacji reporterskiej na podstawie surówki
telewizyjnego materiału informacyjnego.

W2, U1, K1

2.

Przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu telewizyjnego: praca z bohaterem,
przygotowanie dokumentacji i scenariusza rozmowy, przeprowadzenie wywiadu w
studiu telewizyjnym.

W1, U2, U4, K1, K2

3.

Obsługa kamer studyjnych, stołów do realizacji obrazu i dźwięku.

W1, U3, U4, K1, K2

4.

Analiza zrealizowanych relacji i wywiadów telewizyjnych - udział w dyskusji,
umiejętność formułowania opinii oraz przyjmowania informacji zwrotnej od grupy.

W1, W2, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie poprawnie co najmniej 3 z 5 zadań: • zaliczenie relacji
reporterskiej na podstawie minimum 40. sekundowej
ustrukturyzowanej wypowiedzi studenta, która będzie zawierać
najważniejsze wątki merytoryczne zawarte w pokazanym wcześniej
materiale; • zaliczenie dokumentacji wywiadu na podstawie
przygotowania przez studenta tekstu zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w prezentacji udostępnionej przez prowadzącą; •
zaliczenie scenariusza wywiadu na podstawie przygotowania przez
studenta tekstu zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w prezentacji
udostępnionej przez prowadzącą; • przeprowadzenie wywiadu na
podstawie przeprowadzenia przez studenta rozmowy z wybranym
bohaterem na wybrany temat zaakceptowany przez prowadzącą •
zaliczenie realizacji obrazu i dźwięku studyjnego wywiadu
telewizyjnego na podstawie wykonania przynajmniej jednorazowo
realizacji obrazu, dźwięku i obsługi kamery studyjnej; • obecność na
zajęciach.
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Praktyka: Montaż dźwięku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.140.5cc2edca78415.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0610Technologie teleinformacyjne nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
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

Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu montażu dźwięku radiowego

C2

Zapoznanie z profesjonalnym (zawodowym) programem do montażu (Adobe Audition)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

na czym polega warsztat pracy reportera radiowego

DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę
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W2

student zna profesjonalny (zawodowy) program
do montażu dźwięku

DKS_K1_W07

zaliczenie na ocenę

DKS_K1_U02

zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student, przy użyciu profesjonalnego programu,
potraﬁ stworzyć materiał (napisać tekst i zmontować
dźwięki) do radiowego serwisu informacyjnego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w charakterze reportera radiowego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykonanie ćwiczeń

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Montaż sondy ulicznej

W1, W2, U1

2.

Montaż materiału (2 dźwięki "setki" oraz podprowadzenie tekstowe) do radiowego
serwisu informacyjnego

W1, U1, K1

3.

Montaż dźwięku z wykorzystaniem wielu ścieżek dźwiękowych (praca na multi
track)

W1, W2

4.

Praca na dźwiękach trudnych technicznie (odszumianie, zmiana barwy, zmiana
tempa dźwięku)

W1, W2

5.

Poznanie i zastosowanie efektów dźwiękowych, w celu stworzenia „obrazu
dźwiękowego” (podstawy montażu reportażu i słuchowiska radiowego)

W1, W2

6.

Wprowadzenie do udźwiękawiania obrazu

W1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Materiał będzie oceniany pod kątem technicznym (odpowiednia edycja
dźwięku wraz z poprawieniem wszystkich problemów technicznych) oraz
zaliczenie na ocenę merytorycznym (logiczność i spójność dźwięku z tekstem). Warunkiem
zaliczenia jest uzyskanie ze zmontowanego materiału co najmniej połowy
punktów + 1.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia obowiązkowe

Sylabusy
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Retoryka i erystyka dziennikarska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.140.5cb594684c82d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

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

określenie funkcji retoryki i erystyki w rzeczywistości medialnej

C2

rozszerzenie wiedzy na temat współczesnego dyskursu medialnego

C3

zaprezentowanie retoryki jako pragmatycznego narzędzia konstruowania treści przez dziennikarzy

C4

zapoznanie studentów z najważniejszymi ﬁgurami retorycznymi i chwytami erystycznymi funkcjonującymi
we współczesnych mediach

C5

uświadomienie słuchaczom potrzeby krytycznej analizy zawartości mediów

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

miejsce retoryki i erystyki we współczesnej
rzeczywistości medialnej

DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt, esej

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U03,
DKS_K1_U04,
DKS_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
projekt, esej

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

nazwać oraz stosować środki retoryczne i erystyczne
w przekazach medialnych, prowadzić merytoryczną
argumentację i krytyczną analizę zawartości mediów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy odbieranych treści i prowadzenia
polemiki w zakresie problematyki mediów

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie projektu

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

1.

język współczesnych mediów

W1, U1, K1

2.

środki retoryczne i erystyczne w przekazach medialnych

W1, U1, K1

3.

wspólnota interpretacyjna

W1, U1, K1

4.

nieetyczne praktyki komunikacyjne

W1, U1, K1

5.

mitologia współczesna

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach (80%), aktywność oraz uzyskanie
zaliczenie na ocenę, projekt, esej pozytywnej oceny z projektu zaliczeniowego na podstawie
kryteriów określonych przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wprowadzenie do metodologii nauk z elementami logiki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.140.5cb594686526c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przyswojenie przez studenta podstawowej wiedzy na i umiejętności z zakresu metodologii
badań w medioznawstwie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawy metodologiczne badań w naukach
społecznych

DKS_K1_W02

egzamin pisemny
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W2

podstawowe systemy logiczne

DKS_K1_W02

egzamin pisemny

DKS_K1_U02,
DKS_K1_U03

egzamin pisemny

DKS_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ przygotować projekt badawczy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

sformułowania i skonceptualizowania problemu
badawczego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wiedza potoczna a naukowa.
1.

2. Swoistość i podstawowe podejścia badawcze w naukach społecznych.

W1

3. Teorie a paradygmaty.
1. Deﬁniowanie pojęć.
2. Zmienne i związki między nimi.
2.

3. Klasyﬁkacje a typologie.

W1

4. Wskaźniki i ich dobór.
5. Pomiar.

Sylabusy
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1. Twierdzenia naukowe i ich uzasadnianie.
3.

W1, U1, K1

2. Testowanie hipotez.
3. Eksperyment naukowy – schematy eksperymentalne.

4.

Plan badań.

W1, U1, K1

1. Podstawy logiki.

5.

W2, K1

2. Wybrane metody i techniki stosowane w medioznawstwie.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na co najmniej połowie wykładów; zdobycie 60% punktów w
teście
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Marketing i zarządzanie dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.140.623b028568319.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami oraz zagadnieniami z zakresu marketingu
i zarządzania

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 oraz najważniejsze koncepcje
z zakresu marketingu i zarządzania

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

DKS_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

DKS_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się podstawowymi narzędziami
wykorzystywanymi w badaniach marketingowych oraz
w procesie zarządzania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

efektywnego wykorzystywania nabytych umiejętności
z zakresu marketingu i zarządzania w celu
usprawnienia swojego zawodowego warsztatu

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedstawienie podstawowych pojęć oraz zagadnień z zakresu marketingu i
zarządzania

W1

2.

Omówienie najważniejszych koncepcji, techniki i metody wykorzystywanych w
marketingu i zarządzaniu. Przedstawienie problematyki badań marketingowych.
Omówienie specyﬁki procesu zarządzania.

U1

3.

Omówienie zagadnień z zakresu marketingu i zarządzania mających bezpośrednie
zastosowanie w pracy dziennikarzy

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
75% obecność na wykładzie; uzyskanie co najmniej połowy
punktów +1 z testu
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Główne nurty w literaturze światowej i polskiej XX i XXI w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.140.5cb59468964f6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ukazanie najwartościowszych, najbardziej dyskutowanych, „najmodniejszych” zjawisk w literaturze XX i XXI wieku
w ramach wykształcenia akademickiego.

C2

Literatura jako inspiracja, baza ideowa i kulturowa dla dziennikarza, nauka myślenia i odczuwania, wzór języka,
sztuka syntezy.

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 kierunki literackie modernizmu
i postmodernizmu oraz główne arcydzieła i sylwetki
pisarskie, które zdaniem badaczy, krytyków, jak
i wykładowcy, dają możliwie najpełniejszy obraz
przemian i konﬂiktów duchowo-społecznych oraz
politycznych w XX i XXI wieku, stanowią także
przydatny archetyp sytuacji aktualnych.

DKS_K1_W01

egzamin ustny

DKS_K1_U02

egzamin ustny

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K04

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

odnaleźć w literaturze i wykorzystać jej aspekty
przydatne w pracy dziennikarza i pracownika mediów:
aksjologiczny, neohumanizacyjny, profesjograﬁczny,
stylistyczny i konstrukcyjny, tematologiczny
i intertekstualny, erudycyjny.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskursów na temat istotnych problemów polityki,
cywilizacji, sztuki - odwołując się do dorobku
współczesnych pisarzy i myślicieli.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie do egzaminu

30

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.

Jak rozumieć literaturę praktycznie? Współczesna literatura światowa i polska w
perspektywie jakości i popularności. Specyﬁka i wielość nurtów literackich

W1

2.

Gabriel G. Marquez, Frederick Forsyth, Raymond Chandler, Erich Segal

W1, U1, K1

3.

Ken Follett, Robert Ludlum, Jeﬀrey Archer, Pat Conroy

W1, U1, K1

4.

Michał Bułhakow, Artur Conan Doyle, Mario Puzo, Patrick Suskind

W1, U1, K1

5.

Czesław Miłosz, ks. Jan Twardowski, Leopold Tyrmand, Andrzej Sapkowski

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na wykładach co najmniej 70% i ocena pozytywna z egzaminu
ustnego.
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Prawo prasowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.140.5cac67d2c0b9d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

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

Student nabywa wiedzę o podstawach prawnych funkcjonowania prasy, radiofonii i telewizji, dziennikarstwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe uwarunkowania prawne działalności
zawodowej związanej z pracą w instytucjach
medialnych i okołomedialnych

DKS_K1_W05

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

w celu identyﬁkowania i rozwiązywania problemów
oraz wykonywania zadań związanych z działalnością
medialną i okołomedialną, właściwie dobierać metody
i narzędzia ich rozwiązania oraz stosować
zaawansowane technologie informacyjne
i komunikacyjne oraz opierać się na właściwych
podstawach prawnych

DKS_K1_U02

egzamin pisemny

DKS_K1_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dbałości o dorobek i tradycje zawodów medialnych
i okołomedialnych, do odpowiedzialnego wypełniania
ról zawodowych i przestrzegania zasad etyki
zawodowej, a także wymagania tego od innych oraz
działania zgodnie z normami prawnymi

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

analiza orzecznictwa

15

przygotowanie do egzaminu

15

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.

Wolność prasy w prawie międzynarodowym, UE oraz polskim oraz jej
ograniczenia.

W1, U1

2.

Zakres przedmiotowy ustawy prawo prasowe i ustawy o radiofonii i telewizji

W1

3.

Prawa i obowiązki dziennikarzy

W1

4.

Odpowiedzialność karna i cywilna dziennikarzy i prasy

W1

5.

Komunikaty i ogłoszenia urzędowe, ogłoszenia prywatne i reklamy

U1

6.

Tajemnica dziennikarska i inne tajemnice prawnie chronione

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

Dostęp do informacji publicznej

U1, K1

8.

Autoryzacja, sprostowanie, nagrywanie i publikowanie nagrań

U1

9.

formy prawne i organizacyjne, w jakich może być prowadzona działalność
prasowa

W1, U1, K1

10.

Wyjątek prasowy - ochrona danych osobowych w działalności prasowej

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność min. 75 %. Zdanie egzaminu 50% +1 pkt
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Semiotyka i teoria języka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.140.5cb59468af7a2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie narzędzi i pojęć językoznawczych i semiotycznych koniecznych do świadomego odbioru komunikatów

C2

Zrozumienie mechanizmu funkcjonowania języka oraz innych systemów semiotycznych

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 wiedzę podstawową na temat języka jako
narzędzia komunikacji, rozumie i potraﬁ analizować
DKS_K1_W03
i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska
kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane
z działalnością medialną i okołomedialną.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu
i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych,
związanych z mediami lub/i działalnością
okołomedialną.

DKS_K1_U01

zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student dostrzega wszelkie przejawy manipulacji
odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej
działalności zawodowej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

przygotowanie projektu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Znak, znak językowy i system języka

W1, U1, K1

2.

Typologia znaków – Peirce, Jakobson, Milewski

W1, U1, K1

3.

Kod językowy, jego uniwersalność, dwuklasowość, referencyjność. Język a inne
kody

W1, U1, K1

4.

System języka i jego podsystemy. Diachronia i synchronia w języku.
Strukturalistyczne i generatywno-transformacyjne spojrzenie na system języka

W1, U1, K1

5.

Pragmatyczne spojrzenie na język – teoria aktów mowy

W1, U1, K1

6.

Ewolucjonistyczne spojrzenie na język, znak i komunikację

W1, U1, K1

7.

Struktura języka a zaburzenia afatyczne. Język a funkcjonowanie mózgu

W1, U1, K1

8.

Funkcje mowy

W1, U1, K1

Sylabusy

133 / 276

9.

Językowy obraz świata, uniwersalność poznawcza metafory, schematy pojęciowe

W1, U1, K1

10.

System języka i jego zasady a kody komunikacyjne i komunikaty bezfonemowe
(ikonograﬁa, rytuały, muzyka, stroje, sztuka, architektura, ﬁlm itp.)

W1, U1, K1

11.

Teoria dyskursu

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Obecność na zajęciach, uzyskanie z testu co najmniej 50 proc. punktów
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Media w Polsce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.180.5cb594691b46e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W trakcie zajęć student uzyskuje podstawową wiedzę na temat genezy, głównych etapów przemian
i współczesnego układu sił na rynku prasowy radiowym i telewizyjnym (z uwzględnieniem wpływu nowych
technologii i kanałów komunikacji na stare 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

układ sil i czynników kształtujących sytuację na rynku
prasy, radia i telewizji w Polsce

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W04,
DKS_K1_W05

egzamin pisemny

DKS_K1_U02,
DKS_K1_U04

egzamin pisemny

DKS_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

trafnie analizować sytuację rynkową poszczególnych
mediów, źródła ich sukcesów rynkowych
i niepowodzeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przeprowadzenia analizy dowolnego segmentu czy
sektora medialnego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Media w Polsce na pograniczu PRL i III RP – zniesienie cenzury, nowe regulacje (w
tym likwidacja RSW „Prasa-Książka-Ruch”), oferta prasowa, radiowa i telewizyjna
na koniec PRL

W1, U1, K1

2.

Transformacja systemu medialnego w Polsce – lata 90. XX wieku: prasa codzienna
i czasopisma; radiofonia i telewizja; początki Internetu; instytucje okołomedialne

W1, U1, K1

3.

Tło przemian mediów: cykle rozwojowe gospodarki, rozwój Internetu,
telekomunikacji, mediów mobilnych

W1, U1, K1

4.

Rynek prasowy w Polsce w XXI wieku

W1, U1, K1

5.

Radiofonia w Polsce w XXI wieku

W1, U1, K1

6.

Telewizja w XXI wieku

W1, U1, K1

7.

Kapitał zagraniczny i grupy medialne w Polsce

W1, U1, K1

8.

Media publiczne a media narodowe po 2015 roku

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na co najmniej połowie wykładów. Uzyskanie 60% punktów w
teście egzaminacyjnym.
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Media w Polsce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.180.5cd2d29b842d2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 25

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z charakterystyką polskiego rynku medialnego oraz z najważniejszymi
jego przemianami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

strukturę systemu medialnego w Polsce, układ sił
w poszególnych sektorach i segmentach oraz czynniki
warunkujące

DKS_K1_W04,
DKS_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zdobywać wiedzę niezbędną do analizy
i rozumienia zmian zachodzących na rynku medialnym
i w instytucjach okołomediaalnych

DKS_K1_U03,
DKS_K1_U05,
DKS_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania odpowiedzialnych ról społecznych
w zawodach medialnych i okołomedialnych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rys historyczny - sztandarowe tytuły prasowe w PRL: „Trybuna Ludu”, tygodniki
społeczno-polityczne („Tygodnik Powszechny”, „Po prostu”, „Polityka”) oraz prasa
kolorowa („Przyjaciółka”, „Przekrój”)

W1, U1, K1

2.

Współczesna prasa codzienna: rywalizacja i zróżnicowanie ideowo-polityczne
dzienników oraz tabloidów

W1, U1, K1

3.

Oblicza ideowe współczesnych tygodników opinii

W1, U1, K1

4.

Współczesna prasa kolorowa - analiza wybranych segmentów: magazyny kobiece,
people magazines, rozrywkowo-plotkarskie etc.

W1, U1, K1

5.

Rynek radiowy w Polsce - formy rywalizacji stacji komercyjnych na szczeblu
ogólnopolskim, ponadregionalnym i lokalnym

W1, U1, K1

6.

Współczesny rynek telewizyjny - formy rywalizacji kanałów ogólnokrajowych
ogólnych i tematycznych oraz kanałów informacyjnych. Analiza skutków
wprowadzenia Naziemnej Telewizji Cyfrowej

W1, U1, K1

Sylabusy
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Wybrane problemy mediów współczesnych w warunkach polskich – jeden temat
do wyboru z listy:
1. Post-prawda w mediach epoki ponowczesnej - fake news, deep fake;
2. Dziennikarze jako część elit intelektualnych i „tłumacze” płynnej rzeczywistości;
3. Rola mediów w epoce radykalizacji dyskursów publicznych w Polsce, Europie i
świecie;
4. Technopol 2.0 – algorytmy, Big Data, generatory treści i inne formy
dehumanizacji komunikowania;
5. Wojny kultur w polskiej mediosferze XXI wieku - między konsumpcjonistycznym
indyferentyzmem mediów a mediami tożamościowymi;

7.

W1, U1, K1

6. 3K na początku XXI wieku – debata o kapitale, koncentracji oraz konwergencji w
mediach – polskie spojrzenie;
7. Rola mediów w procesie „kulturowego unieważniania” (cancel culture);
8. Amusing Ourselves to Death, czyli duch zabawy w mediach – infotainment i
zjawiska pokrewne - przyczyny i skutki;
9. Radykalizacja w mediach i poprzez media – jej formy i skutki;
10. Mowa nienawiści i hejt w mediach jako fundamentalne zagrożenia w
mediosferze XXI wieku;
11. Media współczesne jako narzędzia hybrydowej wojny przyszłości

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
• Syntetyczne pisemne opracowanie wybranego tematu
(z pkt. 1–6) – 50 proc. • Prezentacja problemowa (z listy w
pkt. 7) – 30 proc. • Frekwencja według ustalonych reguł –
20 proc.
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Public relations dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.180.623475eed73a9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie umiejętności analizowania sytuacji komunikacyjnych w zakresie public relations i przygotowania działań
na tym polu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wiedzę z zakresu public relations

DKS_K1_W02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

zastosować podstawowe procedury public relations

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U02,
DKS_K1_U03

zaliczenie pisemne

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02,
DKS_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

działań w zakresie public relations

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

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.

Rodzaje PR

W1, U1, K1

2.

Przygotowanie strategii komunikacyjnej

U1

3.

Narzędzia public relations

U1, K1

4.

Sytuacje kryzysowe i wewnętrzny PR

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Test. Progi punktowe: 15 pkt - dst, 20 pkt - db, 25 pkt - bdb.
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Praktyka: Pracownia dziennikarska radiowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.180.5cc2edcb18074.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0610Technologie teleinformacyjne nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
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

Słuchacze poznają pracę radiowego reportera. Uczą się zasad tworzenia serwisu informacyjnego, prezentowania
wiadomości i prowadzenia audycji.

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 pracy reportera radiowego, serwisanta
i prowadzącego program radiowy. Wie na czym polega
rola wydawcy i producenta oraz ich wzajemnych
relacji. Buduje swobodę pracy przed radiowym
mikrofonem. Warsztaty odbywają się w studiu
radiowym.

DKS_K1_W03,
DKS_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U03,
DKS_K1_U04,
DKS_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukać, zweryﬁkować i sformułować radiowego
newsa. Wie jak tę informację zaprezentować
na antenie. Pracuje na zajęciach nad prawidłową
intonacją, rozłożeniem akcentów oraz dynamiką
przekazu. Ma umiejętność relacjonowania, bez
konieczności wspierania się wcześniej napisanym
tekstem. Poznaje tajniki pracy nad reportażem
radiowym. Zdobywa umiejętności poprowadzenia
wywiadu z rozmówcą. Ma świadomość, że reporterskie
działanie radiowe nie kończą się na samym nagraniu
rozmowy. Na potrzeby mediów społecznościowych
obowiązkiem staje się nagranie wersji wideo, zrobienie
zdjęć a często nawet napisanie artykułu na stronę
www. Student nabywa podstawowe przygotowanie
do pracy w roli dziennikarza radiowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany do opracowania własnych
tematów do realizacji. Wie w jaki sposób dobierać
rozmówców i jak do nich docierać. Zna oczekiwania
redakcji i potraﬁ się dostosować do wymogów
pracodawcy. Buduje bazę doświadczeń, która może
ułatwić start w zawodzie dziennikarza radiowego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

14

zbieranie informacji do zadanej pracy

24

przygotowanie do zajęć

18

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

rozwiązywanie kazusów

9

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

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.

Reporter i jego dziennikarskie obowiązki.

W1, U1, K1

2.

Serwisant i jego kompetencje.

W1, U1, K1

3.

Prowadzący program radiowy i specyﬁka wymaganych umiejętności.

W1, U1, K1

4.

Praca nad interpretacją radiowych tekstów.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecności (dopuszczone dwie nieobecności nieusprawiedliwione),
aktywny udział w zadaniach warsztatowych (napisanie relacji
reporterskiej, serwisu informacyjnego, prezentacja wiadomości,
tworzenie audycji i przeprowadzenie wywiadu) oraz materiał
reporterski w dowolnej formie składają się na uzyskanie
pozytywnej oceny z zajęć. Uzupełnienie progów zaliczenia: 40
procent aktywny udział w zadaniach warsztatowych, 40 procent
materiał reporterski oraz 20 procent obecności.
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Praktyka: Montaż telewizyjny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.180.5cc2edcb353ae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0610Technologie teleinformacyjne nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

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

Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu montażu obrazu i dźwięku telewizyjnego

C2

Zapoznanie z profesjonalnym (zawodowym) programem do montażu (Final Cut Pro)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

na czym polega warsztat pracy montażysty
telewizyjnych materiałów audiowizualnych

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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W2

student zna profesjonalny (zawodowy) program
do montażu obrazu i dźwięku

DKS_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student, przy użyciu profesjonalnego programu,
potraﬁ zmontować gotowy materiał audiowizualny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w zespole przy montażu materiału
audiowizualnego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykonanie ćwiczeń

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Zapoznanie z najważniejszymi zasadami montażu materiałów audiowizualnych

W1

2.

Poznanie profesjonalnego programu do montażu obrazu i dźwięku

W1, W2

3.

Montaż materiału audiowizualnego z wykorzystaniem podkładu muzycznego

W1, W2, U1, K1

4.

Montaż materiału audiowizualnego wraz z oﬀem (napisanym i nagranym przez
studenta)

W1, W2, U1, K1

5.

Montaż materiału audiowizualnego będącego relacją z wydarzenia

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie praktyczne w oparciu o montaż krótkiego materiału
audiowizualnego (obraz i dźwięk) na przedstawiony przez
prowadzącego temat. Materiał oceniany pod kątem technicznym
(prawidłowy montaż obrazu i dźwięku wraz z naprawieniem
wszystkich błędów technicznych) oraz merytorycznym (logiczność
i spójność tematyczna zmontowanego ﬁlmu). Warunkiem
zaliczenia jest uzyskanie za zmontowany materiał co najmniej
połowy punktów + 1 oraz obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Nowe media
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.180.5cb594696aa89.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historyczno-społecznymi okolicznościami rozwoju nowych mediów w XX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

fakty leżące u podstaw rozwoju nowych mediów oraz
ich społeczne konsekwencje.

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przemiany społeczne w XX wieku. Historyczno-polityczne tło powstania nowych
mediów.

W1

2.

Cechy nowych mediów. Cyfrowość, interaktywność, hipertekstowość, wirtualność.

W1

3.

Ujęcia teoretyczne nowych mediów. Determinizm technologiczny i jego krytycy.

W1

4.

Powstanie i rozwój Arpanetu. Środowisko techno-merytokratyczne i jego wpływ na
powstanie nowych mediów. Rozwój technologiczny w USA i w Europie po II Wojnie
Światowej.

W1

5.

Komputeryzacja oddolna w latach 70 i 80 XX wieku. Rozwój przedsiębiorczości
komputerowej (Microsoft, Apple, Atari, Commodore i inne).

W1

6.

Powstanie i upadek "dot.comów". Komercjalizacja sieci komputerowych.
Przedsiębiorczość internetowa (Amazon, eBay) Kryzys 2000 r., jego przyczyny i
konsekwencje.

W1

7.

Nowe nowe media. Odrodzenie nowych mediów po kryzysie. Powstanie Google'a i
Facebooka. Marketing nowomedialny.

W1

8.

Aktywizm nowomedialny. Powstanie i rozwój inicjatyw wolnego oprogramowania.
Problemy prawa autorskiego i jego polityczne konsekwencje.

W1

9.

Problem prywatności. Szanse i zagrożenia mediów mobilnych.

W1

10.

Funkcje polityczno-kontrolne nowych mediów. Analiza przypadków Juliana
Assange'a i Edwarda Snowdena.

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie z egzaminu pisemnego 50 proc. punktów
+ 1. Obecność – co najmniej 60 proc.
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Praktyka zawodowa dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.180.62347f8c0e74d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 240

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Praktyki studenckie, które mogą mieć miejsce w dowolnej instytucji medialnej, reklamowej lub PR, mają na celu
zapoznanie studenta z pracą w wymienionych instytucjach.

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

sposób funkcjonowania wybranej instytucji medialnej,
reklamowej, PR lub okołomedialnej.

DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę

DKS_K1_U07,
DKS_K1_U08

zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykonać różnorodne zadania - samodzielnie oraz
w zespole - zgodnie z proﬁlem działalności wybranej
instytucji medialnej, reklamowej, PR lub
okołomedialnej, w której odbywa praktykę.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

działania w sferze komunikacji społecznej i mediów
w sposób przedsiębiorczy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
praktyki

240

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
240

ECTS
9.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
240

ECTS
9.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poznanie struktury i specyﬁki wybranej instytucji medialnej, reklamowej, PR lub
okołomedialnej.

W1, U1, K1

2.

Dokładne zapoznanie się z funkcjonowaniem i zadaniami działu/działów, w którym
odbywa się praktyka

W1, U1, K1

3.

Systematyczne i terminowe wykonywanie powierzonych, typowych dla
instytucji/działu zadań

W1, U1, K1

4.

Doskonalenie umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, w tym
realizacji zadań zespołowych i pracy w zespole

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia praktyk studenckich jest dopełnienie wszystkich
formalności zgodnie z Regulaminem Praktyk Studenckich zatwierdzonym
na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i
zaliczenie na ocenę
Komunikacji Społecznej. Student powinien dostarczyć w terminie
wypełnioną i podpisaną umowę oraz prawidłowo uzupełnioną książeczkę
praktyk.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Marketing polityczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.180.5cb5946988b8f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

W trakcie zajęć student zdobywa podstawową wiedzę na temat marketingu politycznego. Celem zajęć jest
przedstawienie głównych technik marketingowych oraz skutecznych metod pozyskiwania poparcia politycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe zagadnienia z zakresu marketingu
politycznego. Ma wiedzę o różnorodnych narzędziach
i technikach marketingowych.

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować skuteczny przekaz marketingowy samodzielnie oraz w grupie.

DKS_K1_U07,
DKS_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość istnienia kodów
aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące
działania w sferze mediów i w innych zawodach
okołomedialnych oraz dostrzega wszelkie przejawy
manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak
i okołomedialnej działalności zawodowej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie. Marketing polityczny – podstawowe pojęcia i koncepcje

W1

2.

Planowanie w marketingu politycznym

U1

3.

Rola wizerunku

W1, U1, K1

4.

Polityczny PR i marketing polityczny

W1, U1, K1

5.

Marketing polityczny i media

W1, U1, K1

6.

Rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych a marketing polityczny

W1, U1, K1

7.

Opinia publiczna i jej rola w marketingu politycznym

W1, U1, K1

8.

Bariery i możliwości marketingu politycznego

W1, K1

9.

Wyzwania marketingu politycznego

W1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie uzyskuje się na podstawie obecności na zajęciach
(min. 80%) i zaangażowania w trakcie kolejnych spotkań
(poprawne wykonywanie zadań i udział w dyskusji).
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej
oceny z kolokwium (min. 60% maksymalnej liczby punktów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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European Media Policy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.180.5cb59469a1fc9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z niezbędną wiedzą, a także narzędziami analitycznymi oraz
kompetencjami pozwalającymi rozumieć najistotniejsze trendy i procesy polityki medialnej i komunikacyjnej Unii
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

podstawowe ekonomiczne, prawne i polityczne
uwarunkowania procesów komunikacji społecznej
i polityki medialnej w kontekście europejskim. Student
DKS_K1_W04,
rozumie i jest w stanie krytycznie analizować dylematy
DKS_K1_W05
społecznego, ekonomicznego i technologicznego
rozwoju nowego środowiska medialnego w kontekście
ponadnarodowym.

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać nabyte umiejętności i narzędzia
intelektualne w celu analizowania, oceniania i
kreatywnego wykorzystania źródeł i danych
dotyczących wybranych zagadnień i problemów
polityki medialnej, potraﬁ dokonać oceny, wykorzystać
odpowiednie argumenty oraz przygotować ekspertyzę
na wybrany temat polityki medialnej.

DKS_K1_U03,
DKS_K1_U06

zaliczenie ustne

DKS_K1_K01

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny oraz konstruktywnego wykorzystania
wiedzy na temat strategii, działań, procesów
wdrożeniowych polityki medialnej medialnej
w ponadnarodowym kontekście europejskim.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

analiza aktów normatywnych

5

analiza badań i sprawozdań

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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
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1. Władza mediów: funkcje w polityce medialnej - wprowadzenie
2. Wprowadzenie do europejskiej polityki medialnej: standardy, wartości i aktorzy
3. Wolność słowa, wolność mediów: standardy, monitoring i dezinformacja
4. Europejska sfera publiczna i fazy europejskiej polityki audiowizualnej
5. Dyrektywa AVMS . Rola agencji regulacyjnych ds. mediów

1.

W1, U1, K1

6. Pluralizm mediów i koncentracja mediów
7. Media publiczne
8. Przyszłość prasy i dziennikarstwa cyfrowego w UE
9. Media wspólnotowe i edukacja medialna
10. Dziennikarstwo europejskie

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na co
najmniej połowę pytań zadanych na egzaminie ustnym oraz udział w
zajęciach (min. 50%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat funkcjonowania instytucji europejskich, a także orientować się w
podstawowych aspektach komunikacji społecznej, nauki o mediach, zarządzaniu, naukach społecznych i politycznych. W
zajęciach wymagana jest 50% obecność.

Sylabusy
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Kultura cyfrowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.180.5cb59469b9639.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu procesów właściwych dla kultury cyfrowej.

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 nauk
społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
w tym związaną z wybraną sferą działalności
społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej

DKS_K1_W01

zaliczenie pisemne

DKS_K1_U01

zaliczenie pisemne

DKS_K1_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozumie i potraﬁ analizować i interpretować zjawiska
społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością
medialną i okołomedialną

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potraﬁ
uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1. Kultura analogowa a kultura cyfrowa.
2. Digitalizacja i zasoby cyfrowe.
1.

3. Twórca, wytwórca, producent w kulturze cyfrowej.

W1, U1, K1

4. User generated content.
5. Użytkownik w kulturze cyfrowej.
6. Media w kulturze cyfrowej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy

162 / 276

Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Uzyskanie z testu 50 proc. punktów + 1. Obecność – co najmniej 60 proc.
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Historia reklamy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.180.5cb59469d6c03.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią reklamy w świecie zachodnim i na ziemiach polskich, oraz
ukazanie związków historii reklamy i mediów ze współczesnymi mediami i reklamą.

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 uporządkowaną, całościową wiedzę
na temat historii reklamy i innych form komercyjnej
komunikacji perswazyjnej w kulturze
euroamerykańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem
historii komunikacji reklamowej w Polsce; rozumie
historyczne związki komunikacji reklamowej
z dziedzictwem kulturalnym, tradycjami i kulturą
współczesną.

DKS_K1_W01

zaliczenie pisemne

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U04

zaliczenie pisemne

DKS_K1_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student ma umiejętność przygotowywania publikacji
i projektów przy użyciu wiedzy nabytej podczas
wykładu - we własnej pracy zawodowej w reklamie
i promocji, mediach i organizacjach okołomedialnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie uwarunkowania historyczne i kulturowe
komunikacji reklamowej oraz zależności media –
reklama.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Perswazja reklamowa w starożytności.

W1, U1

2.

Początki reklamy w Europie Zachodniej i na ziemiach polskich; reklama w erze
przedmarketingowej.
Reklama prasowa przed progiem umasowienia.

W1, U1, K1

3.

Początki reklamy masowej – era sztukmistrzów.
Reklama prasowa w XIX wieku: format produkt/informacja i
produkt/symbol/informacja.
Narodziny i rozwój marek.
Dom towarowy i inne świątynie konsumpcji.
Historia agencji reklamowych i badań marketingowych.
Dzieje plakatu reklamowego w XIX i XX wieku.

W1, U1

Sylabusy
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4.

20 – lecie międzywojenne: kulturowy i gratyﬁkacyjny wymiar reklamy.
Reklama w Polsce w 20-leciu międzywojennym.
Reklama w Rosji Radzieckiej ery NEP.

W1, U1

5.

Reklama a propaganda polityczna – historia związków.
Reklama w Rosji Radzieckiej ery NEP.
Reklama w krajach komunistycznych 1945 – 1989, ze szczególnym
uwzględnieniem PRL.
Narodziny i rozwój reklamy społecznej.
Narodziny i rozwój reklamy politycznej.

W1, U1, K1

6.

Początki reklamy radiowej i telewizyjnej.
Reklama typu lifestyle.
Rewolucja kreatywna i jej konsekwencje.
Reklama ponowoczesna.

W1, U1, K1

7.

Reklama a sztuka – dzieje wzajemnych zależności.

W1, U1

8.

Odbudowa przemysłu reklamowego w Polsce po 1989 roku.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie tekstu na co najmniej 60 proc. przewidzianej punktacji,
obecność na co najmniej 75 proc. zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wstępnych wymagań.

Sylabusy
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Etykieta i komunikacja interpersonalna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.180.5cb59469ef97f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem głównym wykładu monograﬁcznego jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu psychologii mentalności
Polaków. Pozwoli to na zrozumienie przyczyn niskiego poziomu wiedzy społeczeństwa polskiego na temat
dobrego obyczaju oraz zasad savoir-vivre'u.

C2

Drugim celem wykładu jest zapoznanie studenta z zasadami etykiety i dobrego obyczaju.

C3

Trzecim celem jest przekazanie wiedzy na temat skutecznej komunikacji międzyludzkiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

167 / 276

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

1. Student zna i rozumie genezę mentalności narodu
polskiego.

DKS_K1_W01

zaliczenie pisemne, esej

W2

reguły etykiety i dobrego obyczaju.

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne, esej

W3

zasady skutecznej komunikacji międzyludzkiej.

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać wiedzę z zakresu etykiety i dobrego
obyczaju w pracy i w życiu społecznym.

DKS_K1_U01

zaliczenie pisemne, esej

U2

pracować w zespole oraz skutecznie realizować swoje
różne role społeczne.

DKS_K1_U08

zaliczenie pisemne, esej

DKS_K1_K02

zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

świadomego wypełniania zobowiązań społecznych
związanych z pełnieniem ról społecznych oraz
do współorganizowania działalności na rzecz
środowiska społecznego, a także do inicjowania
działania na rzecz interesu publicznego w sposób
zgodny z normami społecznymi, regułami savoirvivre'u i skutecznej komunikacji społecznej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Psychologia mentalności Polaków.

W1

2.

2. Zasady etykiety, dobrego obyczaju, savoir-vivre'u i skutecznej komunikacji
międzyludzkiej.

W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie eseju na pozytywną ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Stosunki międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.180.5cb5946a14bee.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

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
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom kursu wybranych elementów teoretycznej reﬂeksji nad sferą
stosunków międzynarodowych (uczestnikami, paradygmatami oraz skutkami oddziaływań transgranicznych).

C2

Beneﬁcjenci kursu powinni dysponować odpowiednią wiedzą na temat fundamentalnych problemów
współczesnego świata.

C3

Kolejnym celem kursu jest wykształcenie wśród jego uczestników umiejętności skutecznej weryﬁkacji źródeł
informacji na temat zjawisk i procesów międzynarodowych.

C4

Ostatnim celem kursu jest przysposobienie jego uczestników zdolności konstruowania przejrzystych narracji
dziennikarskich – w różnych formach gatunkowych – o problemach i wydarzeniach międzynarodowych.

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 fakty, obiekty, zjawiska
i procesy z zakresu międzynarodowych stosunków
politycznych, gospodarczych i kulturowych.

DKS_K1_W01

esej

W2

dylematy współczesnej cywilizacji związane
z rozwojem transgranicznych relacji
międzynarodowych.

DKS_K1_W01

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ identyﬁkować i interpretować zjawiska
kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne
na arenie międzynarodowej.

DKS_K1_U03

prezentacja

U2

docierać do wartościowych i różnorodnych źródeł
informacji oraz formułować wnikliwe sądy z użyciem
merytorycznej argumentacji, formułować wnioski,
umie także brać udział w debacie oraz posługiwać się
terminologią z zakresu stosunków międzynarodowych.

DKS_K1_U05

esej

DKS_K1_K01

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wypełniania zobowiązań społecznych związanych
z pełnieniem ról społecznych oraz współorganizowania
działalności dla dobra publicznego, jest gotów
do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie raportu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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
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1.

Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych (wybrane zagadnienia): *
metody badawcze i modele eksplanacyjne, uczestnicy stosunków
międzynarodowych; * Polityka zagraniczna państwa: pojęcie wpływu
międzynarodowego, wyznaczniki polityki zagranicznej, status i rola
międzynarodowa państw. Media a polityka zagraniczna. Dyplomacja mediów; *
Pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe. Międzynarodowy ład polityczny; * Spory
i konﬂikty międzynarodowe. Media a wojna w XXI wieku; * Międzynarodowe
aspekty ochrony praw człowieka. Rola mediów w sferze ochrony praw człowieka.

2.

Wybrane zagadnienia z najnowszej historii stosunków międzynarodowych: *
W1, W2, U1, U2, K1
polityka zagraniczna USA po II wojnie światowej; * Europa i świat po upadku ZSRR.

3.

Globalizacja i współczesne problemy (jeden temat do wyboru przez uczestników
kursu): terroryzm międzynarodowy; sytuacja dzieci we współczesnym świecie;
prawa kobiet w regionach świata, ubóstwo i dobrobyt w XXI wieku; ludobójstwo w
historii i współcześnie; USA i NATO w nowej sytuacji międzynarodowej: istota i
ewolucja stosunków transatlantyckich; kolonializm, dekolonizacja i ich skutki;
świat islamu w XXI wieku.

W1, W2, U1, U2, K1

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pierwszym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie
poprawnie prezentacji opartej na treściach przedstawionych w ramach
zajęć – 30 proc. Uczestnicy kursu muszą także przygotować pracę
pisemną — w formie eseju — poświęconą wybranemu zagadnieniu z
zakresu stosunków międzynarodowych – 50 proc. (temat pracy
uzgodniony z prowadzącym zajęcia). Obecność na zajęciach – 20 proc.
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Media relations dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Reklama i PR

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSRPS.1100.6234eec32abac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z technikami prowadzenia działań prowskich w zakresie media relations.
Po zakończeniu kursu student powinien umieć zaplanować i realizować działania tego typu.

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

sposób funkcjonowania mediów, a także potrzeby ich
odbiorców, w zakresie wymaganym dla poprawnego
wykonywania obowiązków prowca-specjalisty media
relations.

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role, w tym także planować i organizować pracę
indywidualną oraz w zespole w zakresie właściwym dla DKS_K1_U08
organizacji i realizacji zadań specjalisty media
relations.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość istnienia zasad etycznych,
odnoszących się do działania zawodowego w sferze
mediów i innych zawodach okołomedialnych, rozumie
konieczność normowania zachowań w tym zakresie
oraz jest wyczulony na wszelkie przejawy manipulacji
odbiorcą, rozumie zagrożenia wynikające z tego
zjawiska.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie do ćwiczeń

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

rozwiązywanie zadań problemowych

15

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. Omówienie zakresu deﬁnicyjnego PR i pojęć pokrewnych, instrumentarium PR,
narzędzi media relations.
2. Omówienie cech tekstu informacyjnego i promocyjnego/perswazyjnego analiza przykładów.
3. Omówienie czynników atrakcyjności medialnej (kryteriów selekcji
dziennikarskiej) - zadanie praktyczne: przygotowanie materiału prasowego.
4. Omówienie technik kreatywnego myślenia - zadanie praktyczne: przygotowanie
bajki.

1.

W1, U1, K1

6. Omówienie typów i strategii organizacji konferencji prasowej - zadanie
praktyczne: organizacja konferencji
7. Omówienie zasad przygotowania sprostowania - zadanie praktyczne:
przygotowanie sprostowania.
8. Omówienie kryteriów oceny skuteczności działań PR typu media relations zadanie praktyczne: wycena ekwiwalentu reklamowego doniesień medialnych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach
oraz przygotowanie 3 zadań indywidualnych (materiału
prasowego, bajki oraz sprostowania) i 3 zadań zespołowych
(analiza materiałów prasowych klienta, wyliczenie ich ekwiwalentu
reklamowego oraz organizacja konferencji prasowej). Niezbędne
do zaliczenia kursu jest wykonanie poprawnie przynajmniej 2
zadań indywidualnych i 2 zadań zespołowych oraz obecność w
wymiarze przynajmniej 65%.
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Media relations dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikacja polityczna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSKpS.1100.6234eec32abac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z technikami prowadzenia działań prowskich w zakresie media relations.
Po zakończeniu kursu student powinien umieć zaplanować i realizować działania tego typu.

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

sposób funkcjonowania mediów, a także potrzeby ich
odbiorców, w zakresie wymaganym dla poprawnego
wykonywania obowiązków prowca-specjalisty media
relations.

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role, w tym także planować i organizować pracę
indywidualną oraz w zespole w zakresie właściwym dla DKS_K1_U08
organizacji i realizacji zadań specjalisty media
relations.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość istnienia zasad etycznych,
odnoszących się do działania zawodowego w sferze
mediów i innych zawodach okołomedialnych, rozumie
konieczność normowania zachowań w tym zakresie
oraz jest wyczulony na wszelkie przejawy manipulacji
odbiorcą, rozumie zagrożenia wynikające z tego
zjawiska.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie do ćwiczeń

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

rozwiązywanie zadań problemowych

15

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. Omówienie zakresu deﬁnicyjnego PR i pojęć pokrewnych, instrumentarium PR,
narzędzi media relations.
2. Omówienie cech tekstu informacyjnego i promocyjnego/perswazyjnego analiza przykładów.
3. Omówienie czynników atrakcyjności medialnej (kryteriów selekcji
dziennikarskiej) - zadanie praktyczne: przygotowanie materiału prasowego.
4. Omówienie technik kreatywnego myślenia - zadanie praktyczne: przygotowanie
bajki.

1.

W1, U1, K1

6. Omówienie typów i strategii organizacji konferencji prasowej - zadanie
praktyczne: organizacja konferencji
7. Omówienie zasad przygotowania sprostowania - zadanie praktyczne:
przygotowanie sprostowania.
8. Omówienie kryteriów oceny skuteczności działań PR typu media relations zadanie praktyczne: wycena ekwiwalentu reklamowego doniesień medialnych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach
oraz przygotowanie 3 zadań indywidualnych (materiału
prasowego, bajki oraz sprostowania) i 3 zadań zespołowych
(analiza materiałów prasowych klienta, wyliczenie ich ekwiwalentu
reklamowego oraz organizacja konferencji prasowej). Niezbędne
do zaliczenia kursu jest wykonanie poprawnie przynajmniej 2
zadań indywidualnych i 2 zadań zespołowych oraz obecność w
wymiarze przynajmniej 65%.
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Media społecznościowe dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Nowe media

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSNmS.1100.6234f173a8f57.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przyswojenie przez studentów wiedzy na temat specyﬁki i miejsca w systemie medialnym mediów
społecznościowych.

C2

Zapoznanie się studentów z potencjałem mediów społecznościowych w życiu prywatnym i zawodowym.

C3

Opanowanie przez studentów narzędzi do wytwarzania zawartości przeznaczonej do mediów społecznościowych.

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

specyﬁkę mediów społecznościowych oraz ich miejsce
w systemie medialnym.

DKS_K1_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

metody badawcze, które może zastosować do badania
mediów społecznościowych.

DKS_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

student wie jak wykorzystać media społecznościowe
w życiu prywatnym i w działalności zawodowej.

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeanalizować i ocenić własną obecność, a także
działalność osób publicznych i organizacji w mediach
społecznościowych.

DKS_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

zaprojektować i wykonać prosty projekt badawczy dot.
mediów społecznościowych.

DKS_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

U3

przygotować zawartość przeznaczoną do publikacji
w mediach społecznościowych.

DKS_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadomego, praktycznego wykorzystania mediów
społecznościowych w życiu prywatnym i zawodowym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

45

przygotowanie projektu

30

przeprowadzenie badań empirycznych

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie raportu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

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.

Specyﬁka i miejsce mediów społecznościowym w systemie medialnym.

W1

2.

Typologia funkcjonalna mediów społecznościowych.

W1

3.

Media społecznościowe w użytkowaniu prywatnym i zawodowym.

W3, U1, K1

4.

Kreacja zawartości przeznaczonej do mediów społecznościowych.

W3, U3, K1

5.

Badania mediów społecznościowych.

W2, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
metody e-learningowe, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie z projektu, raportu z badań i zadań
co najmniej połowy punktów + 1

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Fotograﬁa dziennikarska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSDS.1100.5cb5946c45b39.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu historii, genologii i aksjologii fotograﬁi dziennikarskiej. Wiedza ta
ma służyć podniesieniu kwaliﬁkacji profesjonalnych studentów w zawodzie fotografa, fotoreportera oraz
fotoedytora.

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

dylematy współczesnej cywilizacji związane
z rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz
wizualnych mediów i technologii komunikowania.

DKS_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2

zastosowania praktyczne wiedzy z zakresu
komunikowania wizualnego ze szczególnym
uwzględnieniem fotograﬁi dziennikarskiej

DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W3

budowę oraz funkcje systemów i instytucji właściwych
dla działalności zawodowej właściwej dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a także
cechy i potrzeby ich odbiorców

DKS_K1_W05,
DKS_K1_W06,
DKS_K1_W07

projekt, prezentacja

U1

identyﬁkować i interpretować zjawiska z zakresu
komunikacji społecznej oraz zachodzące między nimi
zależności, ze szczególnym uwzględnieniem wizualnej
mediatyzacji różnorodnych treści

DKS_K1_U02,
DKS_K1_U04,
DKS_K1_U08

projekt

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać
umiejętności profesjonalne związane z wykonywaniem
pracy fotografa prasowego i fotoedytora oraz
podejmować działania zmierzające do rozwijania
zdolności i kierowania własną karierą

DKS_K1_U07,
DKS_K1_U08,
DKS_K1_U09

prezentacja

DKS_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przestrzegania kodów aksjologicznych oraz zna
kodeksy etyczne, normujące działania zawodowe
w sferze fotograﬁi prasowej i dziennikarskiej, rozumie
konieczność normowania zachowań w tym zakresie
oraz jest wyczulony na wszelkie przejawy manipulacji
odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej
działalności zawodowej, rozumie zagrożenia
wynikające z tego zjawiska oraz potraﬁ odbierane
treści poddać ocenie krytycznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

45

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

wykonanie ćwiczeń

20

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Fotograﬁa dziennikarska w ujęciu historycznym

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.

Fotograﬁczne gatunki dziennikarskie. Fotograﬁa informacyjna, reportażowa,
fotoilustracja

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

Etyka fotograﬁi prasowej

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Warsztat pracy i narzędzia fotoreportera i fotoedytora. Fotograﬁa studyjna a
plenerowa

W1, W2, W3, U1, U2, K1

5.

Podstawowe zagadnienia kompozycji fotograﬁcznej oraz fotoedycji i archiwizacji
zdjęć

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6.

Analiza i interpretacja fotograﬁi

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę na podstawie: • obecności – 10 proc. •
wykonanych poprawnie zadań (5 z listy do wyboru) – 20 proc.
• realizacji projektu fotograﬁcznego (student powinien
zrealizować w formie fotoreportażu) – 50 proc. • eseju
zaliczeniowego – 20 proc.
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Strategia public relations dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Reklama i PR

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSRPS.1100.6234f510c2632.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie umiejętności analizowania sytuacji komunikacyjnych w zakresie public relations i przygotowania działań
strategicznych na tym polu.

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 przygotowywania strategii public relations

DKS_K1_W02,
DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U02,
DKS_K1_U03,
DKS_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02,
DKS_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przygotowywać strategię public relations

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zespołowej analizy i oceny strategii public relations

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

przygotowanie projektu

90

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1. Strategia public relations – zagadnienia wstępne
2. Analiza sytuacji wyjściowej
1.

W1, U1, K1

3. Określenie grup docelowych
4. Tworzenie kluczowych przekazów
5. Dobór narzędzi PR

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie uzyskuje się na podstawie obecności na zajęciach
(min. 80%) i zaangażowania w trakcie kolejnych spotkań
zaliczenie na ocenę, projekt (wykonywanie zadań i udział w dyskusji). Warunkiem zaliczenia
przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu (min.
60% maksymalnej liczby punktów).
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Ochrona własności intelektualnej dla studentów dziennikarstwa
i komunikacji społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.1100.6234cc8d62e51.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie wiedzy na temat praw własności intelektualnej oraz praktycznych umiejętności korzystania z nich przez
studentów/ przyszłych dziennikarzy.

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 zasady zarządzania zasobami własności
intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej
przedsiębiorczości oraz zna podstawowe pojęcia
i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej
i prawa autorskiego

DKS_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

pojęcia i zasady z zakresu prawa własności
artystycznej, naukowej i literackiej - w tym
uregulowania prawnego poszczególnych przedmiotów
tej własności w zakresie regulacji polskiej, UE oraz
międzynarodowej.

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

pojęcia i zasady z zakresu prawa własności
przemysłowej - w tym uregulowania prawnego
poszczególnych przedmiotów tej własności w zakresie
regulacji polskiej, UE i międzynarodowej

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować
informację z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej
podstawie formułować krytyczne sądy z użyciem
merytorycznej argumentacji, formułować wnioski
i dokonywać syntetycznych podsumowań,
rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz
dokonać trafnej identyﬁkacji (kwaliﬁkacji) prawnej
związanych z tym stanów faktycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny odbieranych treści oraz posiadanej
wiedzy z zakresu dziennikarstwa i komunikacji
społecznej, ma świadomość jej znaczenia
w rozwiązywani problemów poznawczych
i praktycznych, jest także gotów do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

analiza orzecznictwa

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zakres prawa własności intelektualnej. Źródła prawa: polskie ustawy, konwencje
międzynarodowe oraz dyrektywy
obowiązujące w Unii Europejskiej

W1

2.

Zasady ogólne prawa własności przemysłowej. Patent, prawo ochronne, prawo z
rejestracji – charakterystyka praw

W1, U1

3.

Prawo własności przemysłowej.Wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe,
znaki towarowe, oznaczenia geograﬁczne, topograﬁe układów
scalonych. Elementy mniej i bardziej istotne w praktyce dziennikarza.

W1

4.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, tajemnica przedsiębiorstwa, know-how,
nazwy i oznaczenia handlowe

W1

5.

Przedmiot i podmiot prawa autorskiego

W1, U1

6.

Prawa autorskie i prawa pokrewne oraz ich znaczenie dla dziennikarzy oraz
mediów.

W1, U1, K1

7.

Treść prawa autorskiego i możliwości rozporządzania. Ochrona autorskich praw
osobistych i majątkowych - roszczenia.

W1, U1, K1

8.

Przedruk prasowy, dozwolony użytek publiczny i prywatny. Szczególna ochrona
utworów audiowizualnych, programów komputerowych oraz baz danych.

W1, U1, K1

9.

Bazy danych sui generis i ich znaczenie dla mediów

W1, W2, W3, U1, K1

10.

Urząd Patentowy i rzecznicy patentowi. Organizacje Zbiorowego Zarządzania.
Komisja Prawa Autorskiego

W1, W2, W3, U1, K1

11.

Nietypowe sytuacje wykorzystania praw własności intelektualnej, analizy
przypadków

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę, zgodną z wynikiem testu Zaliczenie
testu min. 8 pkt na platformie e-lerningowej Pegaz ( 8-9 pkt
ocena dst; 10 pkt. dst+; 11-12 pkt. db; 13 pkt db+; 14-15
pkt bdb. Obecność na wykładzie obowiązkowa
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Konﬂikty społeczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikacja polityczna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSKpS.1100.5cb59470bc63c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie umiejętności analizowania konﬂiktów społecznych i przygotowania działań w zakresie komunikowania,
służących ich rozwiązaniu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wiedzę na temat konﬂiktów społecznych

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W02,
DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
raport
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

komunikować się w sytuacjach konﬂiktowych

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U02,
DKS_K1_U03,
DKS_K1_U05,
DKS_K1_U07,
DKS_K1_U08

raport, prezentacja

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02,
DKS_K1_K03

raport, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwiązywania konﬂiktów społecznych drogą
porozumienia

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

przygotowanie raportu

45

analiza i przygotowanie danych

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

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.

Podejścia i istota konﬂiktu, agregacja preferencji i koncepcje sprawiedliwości,
dylematy działania zbiorowego.

W1, U1, K1

2.

Sposoby rozstrzygania konﬂiktu

U1

3.

Komunikacja w sytuacjach konﬂiktowych, dynamika konﬂiktu.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
gra dydaktyczna, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, raport,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Raport jest oceniany na podstawie trafności wykorzystania
prezentowanych ujęć problemu oraz jakości własnych analiz
problemu (do zaliczenia konieczne jest uzyskanie co najmniej
połowy punktów + 1). Kolokwium (do zaliczenia konieczne jest
uzyskanie co najmniej połowy punktów + 1). Obecność i
aktywność.
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Projektowanie komunikacji w Internecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Nowe media

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSNmS.1100.5cb5946f6357e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0610Technologie teleinformacyjne nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest nabycie przez studentów wiedzy o zasadach komunikacji w sieci oraz rozwinięcie umiejętności
projektowania komunikacji w Internecie.

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 dylematy współczesnej cywilizacji
związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego
oraz nowych mediów i technologii komunikowania

DKS_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ analizować i interpretować zjawiska społeczne
oraz zachodzące między nimi zależności, w tym
zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne
związane z działalnością medialną i okołomedialną,
także w oparciu o podstawy teoretyczne
z zastosowaniem metody badawczej

DKS_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym
i korzystania z jego różnych form

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

przygotowanie projektu

50

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

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

Metodologia badań online.
Netykieta i grzeczność w komunikacji online.
Filozoﬁa Kaizen a innowacyjne podejście do problemów.
Metoda burzy mózgów a rozwiązywanie problemów.
1.

Podstawowe zagadnienia z zakresu: ekonomiki informacji, ekonomiki mediów,
użyteczności serwisów informacyjnych, architektury informacji.

W1, U1, K1

Architektura informacji.
Wyszukiwarki w informacyjnych serwisach internetowych, ekosystemy medialne.
Użyteczność z punktu widzenia użytkownika końcowego.
Potrzeby i zachowania użytkowników. Analizy heurystyczne.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, projekt

Uzyskanie z projektu co najmniej połowy punktów + 1. Obecność
na co najmniej 75 proc. zajęć.
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Informacja w mediach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSDS.1100.5cb5946c6069b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zarówno praktyczne, jak i teoretyczne przygotowanie studenta do pracy w redakcji. Student
zdobywa wiedzę o informacyjnych formach dziennikarskich, metodach zdobywania źródeł informacji oraz
o warsztacie zawodowym dziennikarza informacyjnego.

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 różnorodnych źródeł informacji
dziennikarskich oraz specyﬁkę warsztatu dziennikarza
informacyjnego

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać w praktyce wiedzę przekazywaną
podczas zajęć w celu rozwiązywania problemów
wynikających z gromadzenia i przetwarzania
informacji z różnych źródeł

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

odpowiedzialnego i rzetelnego wypełniania
obowiązków dziennikarza pracującego
w newsroomach każdego typu mediów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

45

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie referatu

30

przeprowadzenie badań literaturowych

15

Przygotowanie prac pisemnych

15

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.

Najważniejsze informacyjne gatunki dziennikarskie w teorii i praktyce

W1, U1

2.

Rodzaje informacji: selektywna, idealizowana, wartościująca oraz infotainment

W1, U1, K1

3.

Sposoby gromadzenia informacji

W1, U1, K1

4.

Sposoby weryﬁkowania źródeł

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

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Zaliczenie na podstawie obecności (70%) oraz przygotowanych
prac cząstkowych. Student jest oceniany pod względem
terminowości wykonywania zadań, pomysłowości i
poprawności ich wykonania. Weryﬁkacja następuje podczas
wspólnych (grupa+ prowadzący) analiz przygotowanych prac.
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Kreatywność w PR i reklamie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Reklama i PR

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSRPS.1100.5cb5946de9e3c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem proponowanych zajęć jest zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą z dziedziny psychologii społecznej
i nauki o mediach dotyczącą kreatywności. Zajęcia mają wymiar praktyczny, obejmujące podstawy storytellingu,
mechanizmów obowiązujących w PR i reklamie.

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

absolwent zna i rozumie dylematy współczesnej
cywilizacji związane z rozwojem społeczeństwa
informacyjnego oraz nowych mediów i technologii
komunikowania

DKS_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i poszerzać umiejętności profesjonalne związane
z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej
lub/i okołomedialnej oraz podejmować działania
zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania
własną karierą

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do myślenia i działania w sferze
komunikacji społecznej i mediów w sposób
przedsiębiorczy.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

przygotowanie projektu

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

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.

Pojęcie "twarzy" deﬁniowanej jako "publiczny wizerunek siebie" i społeczne
konsekwencje zachowania twarzy w różnych sytuacjach społecznych.

W1, U1, K1

2.

Poziomy języka: nieformalny, neutralny i formalny. Reguły dostosowywania ich do
określonej sytuacji zawodowej.

W1, U1, K1

3.

Kreatywność a schematy poznawcze. Podstawy psychologii społecznej.

W1, U1, K1

4.

Storytelling jako strategia

W1, U1, K1

5.

Psychologiczne mechanizmy reklamy.

W1, U1, K1

6.

Praktyczne ćwiczenia rozwijania kreatywności w obszarze zawodowym.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
inscenizacja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, projekt Uzyskanie za ﬁlm zaliczeniowy co najmniej połowy punktów + 1.
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Warsztat rzecznika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikacja polityczna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSKpS.1100.5cb5946e75b38.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu rzecznika prasowego oraz zapoznanie się
z warsztatem pracy rzecznika.

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 podstawy komunikacji społecznej,
rozumie jakie są cele pracy rzecznika prasowego
w procesie komunikowania się podmiotów życia
politycznego i społecznego z otoczeniem, rozumie
zasady funkcjonowania współczesnych mediów, zna
narzędzia pracy rzecznika.

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

opracować komunikaty perswazyjne, promocyjne,
DKS_K1_U01,
informacyjne dostosowane do potrzeb różnych
rodzajów mediów i kanałów komunikacji, zorganizować DKS_K1_U02,
DKS_K1_U05
konferencję prasową, nawiązywać relacje
z dziennikarzami.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pełnienia funkcji reprezentanta podmiotów życia
społecznego i politycznego budowania ich wizerunku
w otoczeniu.

DKS_K1_K02,
DKS_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

przygotowanie do ćwiczeń

30

rozwiązywanie zadań problemowych

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rzecznictwo prasowe jako działalność społeczno-komunikacyjna

W1, K1

2.

Rola rzeczników prasowych w budowaniu wizerunku podmiotów życia
politycznego i społecznego

W1, U1, K1

3.

Zasady współpracy z mediami instytucjonalnymi

W1, U1, K1

4.

Organizacja biura prasowego - przepływ informacji, podział obowiązków, wybór
narzędzi komunikacyjnych, standaryzacja komunikacji

W1, U1

5.

Nowe media w pracy rzecznika

W1, K1

6.

Tworzenie skutecznego przekazu

W1, U1

Sylabusy
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7.

Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy

U1, K1

8.

Odpowiedzialność i etyka zawodowa rzecznika

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia: wykonanie wszystkich prac i ćwiczeń
cząstkowych oraz zdobycie co najmniej połowy punktów
+1 w przypadku każdego z tych zadań; 75% obecność na
zajęciach
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Nowe media a polityka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Nowe media

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSNmS.1100.5cb5946f7d13a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką relacji nowych mediów i polityki.

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

k_W01ma uporządkowaną wiedzę podstawową
o charakterze i miejscu nauk społecznych,
w szczególności z zakresu dziedzin i dyscyplin
właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, zorientowaną na zastosowania praktyczne
w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej
lub/i promocyjno-reklamowej

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

k_W04 ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach
systemu społeczno-politycznego i medialnego
we współczesnym społeczeństwie informacyjnym
i relacjach między oboma systemami w Polsce
i na świecie

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

k_U01 potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informację
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów,
a następnie argumentować merytorycznie
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
formułować wnioski

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystywania swej wiedzy z zakresów nowych
mediów w sposób innowacyjny i przedsiębiorczy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

przygotowanie projektu

45

przygotowanie do zajęć

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

wykonanie ćwiczeń

15

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

207 / 276

Wprowadzenie w problematykę wolności, prywatności, swobód oraz obowiązków
obywatelskich w kontekście rozwoju nowych mediów.

1.

W2, U1, K1

2.

Problematyka inwigilacji globalnej sieci.

W1, W2, U1, K1

3.

„Zawłaszczanie" internetu i asymetryczności "władztwa" nad globalną siecią.

W1, W2, U1, K1

4.

Zagadnienia rozproszenia i koncentracji polityki.

W1, W2, U1, K1

5.

Nowe media a narzędzia elektronicznej administracji, kwestie wizerunku polityki i
polityków w sieci; problematyka politycznej komunikacji międzynarodowej w
nowych mediach.

W2, U1, K1

6.

Wykorzystania nowych mediów przez ruchy antysystemowe; sieciową demokrację
obywatelską, politykę 2.0.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie min. 6 z 10 pkt. za zadania
cząstkowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Reportaż w mediach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSDS.1100.5cb5946c7a6f9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student poznaje szczegółowo historię, typologię, odmiany i funkcje reportażu.

C2

Student doskonali w praktyce umiejętności tworzenia własnego reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

teorię reportażu, zna jego klasyków i mistrzów.

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

tworzyć własne reportaże.

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U03,
DKS_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

U2

analizować i interpretować reportaż zgodnie
z metodami naukowymi.

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

DKS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów - jako reporter - wyszukiwać,
podejmować, rozwiązywać ważne społecznie tematy,
zgodnie z misją dziennikarską.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie projektu

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Typologia reportażu pisanego, radiowego, telewizyjnego; odmiany reportażu ze
względu na treść: reportaż śledczy, społeczno-polityczny, społeczny, kulturalny,
interwencyjny, reportaż fabularny, problemowy, literacki - wielki.

W1

2.

Struktura reportażu: czas i miejsce, wątki, bohaterowie reportażu, pozycja
reportera w reportażu (uczestnik, słuchacz, rekonstruktor zdarzeń).

W1

3.

Mistrzowie reportażu - główne teorie reportażu - słynni badacze i teoretycy
gatunku.

W1

4.

Budowanie obrazu, środki artystyczne w reportażu, język gatunku.

W1, U1

5.

Analiza i interpretacja reportażu – w teorii i w praktyce.

W1, U2

Sylabusy

210 / 276

Praca nad reportażem: szukanie oraz opracowywanie tematu, zbieranie
materiałów, dokumentacja, wyeksponowanie problemu, przesłanie i pointa w
reportażu.

6.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy z uczestników tworzy własny reportaż
(pisze/nagrywa/ﬁlmuje) lub pisze esej związany z zadanymi
lekturami. W trakcie semestru zadawane są także prace
cząstkowe. Kryterium oceny pracy semestralnej i prac
cząstkowych jest ich poprawność. Weryﬁkacja następuje
podczas wspólnych (grupa+ prowadzący) analiz
przygotowanych prac.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie przedmiotu Teoria gatunków dziennikarskich (obowiązkowy - I rok studiów I stopnia).

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.1300.6234cdb51ab50.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium jest pomoc studentom ostatniego roku studiów licencjackich w wyborze tematu pracy
dyplomowej, sformułowaniu zagadnień badawczych, zbudowaniu zaplecza teoretycznego, zaprojektowaniu
metodologii prac, przeprowadzeniu badań empirycznych koniecznych do ukończenia i obrony pracy z wybranego
obszaru.

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

, w zaawansowanym stopniu, charakter - w tym
wybrane fakty, obiekty, zjawiska, procesy, teorie je
wyjaśniające oraz metody ich badania i analizy a także miejsce i znaczenie dyscypliny nauk
o komunikacji społecznej i mediach, jej relacje
do innych dyscyplin w ramach dziedziny nauk
społecznych.

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W02,
DKS_K1_W03,
DKS_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_U02,
DKS_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informację
z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej podstawie
formułować hipotezy badawcze i krytyczne sądy
z użyciem merytorycznej argumentacji w oparciu
o poglądy własne oraz innych autorów, formułować
wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań
i twórczej interpretacji oraz efektywnie prezentować
informacje i konkluzje. Potraﬁ formułować
i weryﬁkować hipotezy związane z problemami
badawczymi z dyscypliny komunikacji społecznej
i mediów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, odbieranych
treści i stawianych hipotez badawczych oraz
do wykorzystania posiadanej wiedzy w celu
rozwiązywania praktycznych i poznawczych
problemów z dyscypliny komunikacji społecznej
i mediów.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

130

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Obszar dyskursywnego instytucjonalizmu, społecznego konstruktywizmu,
dyskursywnego tworzenia wybranych konstruktów społecznych i propagandy. dr
Michał Bukowski.

W1, U1, K1

2.

Obszar badań nad problemami miejskimi w mediach (gentryﬁkacja, turystyﬁkacja,
spory o kształt współczesnych miast, ruchy miejskie itp.) dr Michał Bukowski

W1, U1, K1

3.

Obszar badań nad nowymi mediami i mediami społecznościowymi, kulturą
popularną w mediach (np. serialami nowej generacji, user-generated content,
narracjami transmedialnymi itp.) oraz wizerunkiem Innego w mediach. dr
Agnieszka Całek

W1, U1, K1

4.

Obszar badań nad miejscem i rolą Kościoła katolickiego w systemie medialnym. dr
Agnieszka Całek

W1, U1, K1

5.

Obszar badań nad medialnością i medialnym zapośredniczeniem zjawisk
współczesnego świata i narzędziami oglądu nowej rzeczywistości. dr Małgorzata
Majewska

W1, U1, K1

6.

Obszar badań nad mediami mniejszości i mniejszościami w mediach, mediami
Europy Środkowo-Wschodniej, Południowej i krajów b. ZSRR, systemami
medialnymi na świecie, a także historią prasy. dr hab. Andrzej Nowosad

W1, U1, K1

7.

Obszar badań nad medialnymi obrazami rzeczywistości, w szczególności –
obrazem Polski w mediach zagranicznych, obrazami świata w polskich mediach, a
także relacjami pomiędzy mediami a polityką, współczesnymi problemami mediów
W1, U1, K1
(media a mowa nienawiści, fake news, post-prawda w mediach, media a
terroryzm, media a wojna, media a postawy i tożsamości zbiorowe). dr Paweł
Płaneta

8.

Obszar badań nad komunikowaniem wizualnym (fotograﬁa, komiks, infograﬁka w
mediach, szata graﬁczna prasy, dokument ﬁlmowy na tle tradycji dziennikarskiej).
dr Paweł Płaneta

W1, U1, K1

9.

Badanie telewizji w perspektywie społecznej, kulturowej i ekonomicznej. Analiza
obrazu - różnorodność metodologiczna (od Woelﬄina do Barthesa).Kim jest
dziennikarz we współczesnych mediach? Zarządzenie zasobami ludzkimi w
mediach - teoria i praktyka. dr Monika Wawer

W1, U1, K1

Sylabusy
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10.

Obszar badań nad mediami i komunikowaniem w Europie, międzynarodowym
komunikowaniem politycznym, brandingiem, badaniem wizerunku, marketingiem
politycznym. dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

W1, U1, K1

11.

Obszar badań nad gatunkami dziennikarskimi, w szczególności przekształceniom
form tradycyjnych oraz nowym formom hybrydycznym, inter- i transmedialnym.
Analizy koncentrować się będą ponadto wokół usytuowania form dziennikarskich
w uniwersum kultury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji
mediów z kulturą literacką XX i XXI wieku.dr Edyta Żyrek-Horodyska

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Poprawnie wykonany konspekt pracy, poprawnie
przygotowana część teoretyczna pracy Obecność –
według zasad przyjętych przez prowadzącego

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, analiza przypadków, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Poprawnie przygotowana część badawcza, poprawnie
przygotowana cała praca. Obecność – według zasad
przyjętych przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Media w Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.1100.5cb5946a7131a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

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

W trakcie zajęć student zdobywa podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonowania systemów
medialnych we współczesnych społeczeństwach europejskich, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań ich
funkcjonowania zarówno w wymiarze krajowym jak i pan-europejskim. Student uzyskuje umiejętność systemowej
analizy europejskich instytucji 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

budowę oraz funkcje systemów i instytucji medialnych
w Unii Europejskiej,rozumie dylematy współczesnej
cywilizacji związane z rozwojem społeczeństwa
informacyjnego oraz nowych mediów i technologii
komunikowania w Europie.

DKS_K1_W02,
DKS_K1_W04

egzamin pisemny

DKS_K1_U03

egzamin pisemny

DKS_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować i interpretować różne aspekty
funkcjonowania mediów w Unii Europejskiej, a także
związane z nimi zjawiska społeczne oraz zachodzące
między nimi zależności, w tym zjawiska kulturowe,
polityczne, prawne i ekonomiczne.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny oraz wyciągania wniosków
dotyczących wiedzy na temat funkcjonowania
systemów medialnych w Unii Europejskiej , jest gotów
do zasięgania opinii ekspertów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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. Wprowadzenie. Europejska sfera publiczna i media.
2. Polityka medialna instytucji europejskich: rola Rady Europy i Komisji
Europejskie.
3. Polityka audiowizualna Unii Europejskiej – Dyrektywy „O Telewizji bez Granic”
oraz „AVMSD” (Dyrektywa o Audiowizualnych Usługach Medialnych)
4. Pluralizm mediów w kontekście UE.
5. Media pan-europejskie.
6. Systemy medialne w UE: podobieństwa i różnice.
7. Model północno-środkowoeuropejski lub demokratycznego korporacjonizmu.

1.

W1, U1, K1

8. System medialny Niemiec i krajów skandynawskich.
9. Model śródziemnomorski lub spolaryzowanego pluralizmu.
10. System medialny Francji, Włoch i Hiszpanii.
11. Model północnoatlantycki lub liberalny. System medialny wielkiej Brytanii.
12. Transformacja i systemy medialne krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
13. Media mniejszościowe i środowiskowe w UE.
14. Europejskie media w strukturach ponadnarodowych.
15. Dziennikarstwo cyfrowe w Europie: trendy i wyzwania.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przynajmniej 50% obecność
na wykładach oraz zapoznanie się z literaturą przedmiotu. Egzamin zdaje
się w formie pisemnej (w formie testu online) po zakończeniu całej serii
wykładów. Służy do tego przekrojowy zestaw pytań ocenianych formą
punktacji. Do zaliczenia należy uzyskać co najmniej połowę punktów + 1.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagania wstępne i dodatkowe obejmują wstępną znajomość tematyki mediów na świecie oraz wiedzę o historii, ewolucji i
znaczeniu mediów oraz procesów komunikacji społecznej w obrębie społeczeństw światowych.

Sylabusy
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Komunikacja polityczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.1100.5cb5946a8ad18.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Nabycie umiejętności analizowania sytuacji komunikacyjnych w obszarze polityki i przygotowania działań na tym
polu

C2

Zrozumienie uwarunkowań aktorów politycznych w obszarze komunikacji

C3

Poznanie schematów postępowania w przypadku podstawowych zachowań politycznych - udziału w głosowaniu,
partycypacji w decyzjach publicznych, debacie medialnej

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 uporządkowaną wiedzę podstawową
o specyﬁce komunikacji politycznej, zorientowaną
na zastosowania praktyczne w wybranej sferze
działalności społecznej, politycznej i medialnej

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W02

egzamin pisemny

W2

student zna podstawową terminologię z zakresu
komunikacji politycznej, w tym związaną z polityczną
sferą działalności społecznej, medialnej lub/i
promocyjno-reklamowej

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W03

egzamin pisemny

W3

student ma wiedzę dotyczącą ewolucji i znaczenia
mediów oraz procesów komunikacji politycznej
w obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu
i konsekwencji tych zmian w Polsce i na świecie.

DKS_K1_W04

egzamin pisemny

W4

student ma podstawową wiedzę o strukturze
i funkcjach narzędzi komunikacji politycznej
we współczesnym społeczeństwie informacyjnym.

DKS_K1_W03,
DKS_K1_W04

egzamin pisemny

W5

student ma podstawową wiedzę na temat systemu
propagandy i komunikacji populistycznej jako
przykładach manipulacji w komunikacji politycznej.

DKS_K1_W05

egzamin pisemny

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informację z wykorzystaniem różnych
źródeł i sposobów, a następnie argumentować
merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski.

DKS_K1_U01

egzamin pisemny

U2

student rozumie i potraﬁ analizować i interpretować
komunikaty polityczne w kontekście zjawisk
kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych
związanych z działalnością medialną i okołomedialną.

DKS_K1_U03

egzamin pisemny

U3

wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu
i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych,
związanych z mediami i analizować ich przyczyny,
prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki

DKS_K1_U03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

identyﬁkacji i rozstrzygania dylematów związanych
z wykonywaniem zawodu

DKS_K1_K01

egzamin pisemny

K2

student jest gotów odpowiednio określić priorytety
służące realizacji określonego zadania.

DKS_K1_K03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
81

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe defnicje i różne sposoby analizy komunikacji politycznej.

W2, W3, U2

2.

Aktorzy komunikacji politycznej (zbiorowi i indywidualni).

W1, W2, U1

3.

Funkcje jakie pełnią w komunikacji politycznej media masowe, elektroniczne i
sami obywatele.

W3, W4, U2, K1

4.

Narzędzia politycznej komunikacji marketingowej (w kampaniach wyborczych).

W3, W4, U1, K1, K2

5.

Przykłady manipulacji w komunikacji politycznej: propaganda

W1, W2, W4, W5, U1, K1,
K2

6.

Przykłady manipulacji w komunikacji politycznej: populizm

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3, K1, K2

7.

Przykłady manipulacji w komunikacji politycznej: fake news, deep-fake

W1, W2, W3, W5, U1, U2,
U3, K1, K2

8.

Pryncypia i narzędzia marketingu 3.0 i 4.0 jako nowoczesne sposoby komunikacji
politycznej.

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie min. 60% punktów na teście
zaliczającym treści prezentowane na wykładzie i w wybranych
fragmentach literatury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien znać podstawowe informacje z zakresu komunikacji oraz wiedzy o społeczeństwie.

Sylabusy
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Antropologia nowych mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.1100.5cb5946aa29a1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

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 z wiedzą dotyczącą antropologii internetu, a także z metodologią tego
obszaru.

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 dylematy współczesnej cywilizacji
związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego
oraz nowych mediów i technologii komunikowania

DKS_K1_W04

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
potraﬁ analizować i interpretować zjawiska społeczne
oraz zachodzące między nimi zależności, w tym
zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne
związane z działalnością medialną i okołomedialną,
także w oparciu o podstawy teoretyczne
z zastosowaniem metody badawczej

U1

DKS_K1_U02

zaliczenie pisemne

DKS_K1_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym
i korzystania z jego różnych form

K1

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
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1. Nowe media i ich użytkownicy.
2. Globalna wioska, społeczeństwo sieci i cyfrowe plemiona.

1.

W1, U1, K1

3. Badania antropologiczne w cyfrowym świecie.
4. Netnograﬁa.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Uzyskanie z testu 50 proc. punktów + 1. Obecność – co najmniej 60 proc.
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Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.1100.5cb5946abe3aa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

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

W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę o kulturze, mediach oraz ich odbiorcach, zorientowaną na zastosowania
praktyczne w sferze działalności społecznej, medialnej i promocyjno-reklamowej

C2

Student poznaje kulturowe i społeczne wymiary oddziaływania medialnych relacji, w mediach tradycyjnych
i nowych

C3

Podczas wykładu, dzięki analizom przypadków, student rozwija świadomość odpowiedzialności za skutki działań
podejmowanych w sferze mediów i w innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej

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

problemy współczesnej cywilizacji związane
z rozwojem społeczeństwa i mediów. Zna i rozumie
metody analizy wytworów kultury, wedle wybranych
teorii i szkół badawczych dyscyplin naukowych
pomocnych w ocenie i interpretacji społecznego
i kulturowego oddziaływania mediów.

DKS_K1_W02,
DKS_K1_W04,
DKS_K1_W05

egzamin pisemny

DKS_K1_U05,
DKS_K1_U09

egzamin pisemny

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ identyﬁkować i interpretować
zjawiska społeczne oraz zachodzące między nimi
zależności, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością
medialną.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny treści prezentowanych w mediach,
krytycznej lektury przedmiotowej literatury oraz ma
świadomość znaczenia wiedzy z zakresu
dziennikarstwa w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i interpretacji zjawisk społecznych
i zmian kulturowych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

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.

Teorie dotycząca ewolucji i znaczenia mediów.

W1, K1

2.

Społeczna reakcja na kontrowersyjne przekazy medialne.

U1, K1

3.

Obrazy śmierci i przemocy w mediach, cz. 1.

W1

4.

Obrazy śmierci i przemocy w mediach, cz. 2.

U1

5.

Obrazy śmierci i przemocy w mediach, cz. 3.

U1, K1

6.

Przekazy medialne naruszające normy obyczajowe i ich społeczny odbiór

W1, U1

Sylabusy
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7.

Przekazy medialne naruszające normy obyczajowe i ich społeczny odbiór, cz. 2.

U1, K1

8.

Przekazy medialne obrażające uczucia religijne i ich społeczny odbiór, cz. 1.

W1, U1

9.

Przekazy medialne obrażające uczucia religijne i ich społeczny odbiór, cz. 2.

U1, K1

10.

Wydarzenia medialne i ich społeczny odbiór, cz. 1.

W1, U1

11.

Wydarzenia medialne i ich społeczny odbiór, cz. 2.

U1, K1

12.

Korespondencja wojenna. Historia i współczesne dylematy

W1, U1

13.

Stres traumatyczny w zawodzie dziennikarza. Kontrowersyjne relacje
dziennikarskie, cz. 1.

W1, U1

14.

Stres traumatyczny w zawodzie dziennikarza. Kontrowersyjne relacje
dziennikarskie, cz. 2.

U1, K1

15.

Medialne relacje z kataklizmów i katastrof. Problemy etyczne i warsztatowe

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. Egzamin pisemny oceniany jest
pod względem znajomości literatury (20% oceny), pomysłowości i
nowatorstwa w prezentacji problemu (20%) oraz umiejętności
formułowania poprawną polszczyzną (20%) wniosków i krytycznych sądów
z użyciem merytorycznych argumentów (20%), opartych na własnych
poglądach i wiedzy z zakresu społeczno-kulturowego oddziaływania
mediów (20% oceny).
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e-reklama i e-biznes
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Nowe media

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSNmS.1200.5cb5946fc8f97.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

1. Zapoznanie z obsługą narzędzi stosowanych w e-commerce. 2. Zrozumienie specyﬁki branży e-commerce,
w tym sposobów komunikacji z klientami 3. Umiejętność tworzenia angażujących treści, dopasowanych
do sklepów internetowych

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 zagadnienia związane z ustawieniem
i prowadzeniem sklepu internetowego. Ma wiedzę
na temat najważniejszych informacji związanych
DKS_K1_W04,
z tworzeniem contentu graﬁcznego. Zna podstawowe
DKS_K1_W06,
zasady kompozycji zdjęć (w kontekście fotograﬁi
DKS_K1_W07
produktowej/usługowej). Wie jak posługiwać się
narzędziami analitycznymi oraz reklamowymi,
dostępnymi w internecie. Zna różne formy komunikacji
marki z klientem.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ znaleźć darmowe darmowy content, który
może wykorzystać w swoich aplikacjach
interenetowych. Umie obsługiwać narzędzia Google
Ads, Google Analitics, Google Trends. Umie ustawić
aplikację sklepu internetowego. Potraﬁ tworzyć graﬁki
pod konkretne media społecznościowe.

DKS_K1_U02,
DKS_K1_U03,
DKS_K1_U05,
DKS_K1_U08

zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K02,
DKS_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pracy w grupie, nastawionej na realizację określonego
celu. Potraﬁ przyjmować różne role w danym zespole
i dążyć do wypełnienia zadań, które przypadły mu
w udziale.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

rozwiązywanie zadań problemowych

35

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

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. Zapoznanie z narzędziami ułatwiającymi komunikację z odbiorcą - klientem
sklepu internetowego.
2. Tworzenie spersonalizowany przekazów dla różnych grup odbiorców.
3. Nauka projektowania materiałów graﬁcznych dopasowanych do specyﬁcznych
odbiorców e-commerce.
4. Przekazanie wiedzy z zakresu działania sklepów internetowych, w tym
poprawnej konﬁguracji aplikacji testowej, na której studenci będą tworzyć swoje
sklepy internetowe.

1.

W1, U1, K1

5. Zapoznanie studentów z zasadami komunikacji wizualnej w branży ecommerce.
6. Nauka wyszukiwania darmowych treści, w tym contentu graﬁcznego, zasady
poszukiwania bezpłatnych materiałów oraz formy dozwolonego użycia.
7. Prezentacja możliwości bezpłatnych narzędzi do analizy trendów, SEO, treści
publikowanych w sklepie internetowym.
8. Prezentacja pozytywnych oraz negatywnych Case Study związanych z
działaniami prowadzonymi w branży e-commerce.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, grywalizacja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Średnia ocen za wykonane zadania oraz za stworzenie oraz ustawienie
sklepu internetowego. Sklep internetowy - Maksymalnie 100 punktów:
zaliczenie na ocenę bdb 100-80 pkt; db 79-51; dst 50-30; ndst 29 i mniej; Zadania –
maksymalnie 213 punktów: bdb 213-170 pkt; db 169-108 pkt; dst 107-63
pkt; ndst 62 pkt i mniej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie na ocenę - obecność na co najmniej 80 proc. zajęć; złożenie w terminie eseju zaliczeniowego oraz uzyskanie za
niego pozytywnej oceny; wykonanie zadań zaliczeniowych podczas zajęć.

Sylabusy
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Polityka medialna wybranych krajów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikacja polityczna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSKpS.1200.5cb59471164eb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z różnymi obszarami i tematami polityki medialnej oraz rozwiązaniami
i modelami stosowanymi w różnych krajach 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

podstawowe ekonomiczne, prawne, polityczne
i kulturowe uwarunkowania procesów polityki
medialnej, rozumie podstawowe koncepcje
i zagadnienia będące przedmiotem polityki medialnej
w kontekście krajowym i międzynarodowym.

DKS_K1_W03,
DKS_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

formułować i analizować problemy badawcze związane
z funkcjonowaniem mediów, dobierać metody
i narzędzia ich rozwiązania, potraﬁ także wyszukiwać,
analizować, oceniać, i użytkować informację z zakresu DKS_K1_U03,
DKS_K1_U05
polityki medialnej z wykorzystaniem różnych źródeł
i na tej podstawie używać merytoryczną
argumentację, formułować wnioski i dokonywać
syntetycznych podsumowań.

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

inicjowania działania na rzecz interesu publicznego
w zakresie funkcjonowania mediów, ma świadomość
znaczenia posiadania wiedzy na temat polityki
medialnej w świadomym odbiorze mediów a także
społecznym kształtowaniu środowiska medialnego
i komunikacyjnego.

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

DKS_K1_K02

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

45

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie referatu

5

analiza aktów normatywnych

10

analiza badań i sprawozdań

10

analiza dokumentów programowych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie dokumentacji

5

analiza i przygotowanie danych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
130

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

1. Polityka medialna: wprowadzenie, funkcje mediów
2. Przedmioty, podmioty, adresaci, cele, przesłanki i narzędzia
3. Podstawowe płąszczyzny polityki medialnej, government i governance
4. Polityka medialna na szczeblu międzynarodowym
5. Stosunek regulacji prawnych poziomu krajowego i europejskiego
6. Wolność słowa i mediów oraz prawa komunikacyjne jako podstawowe
przesłanki polityki komunikacyjnej
7. Unia europejska i polityka audiowizualna
8. Funkcjonowanie radiofonii i telewizji w polsce, działalność koncesyjna
9. Media publiczne jako przedmiot polityki medialnej, reforma mediów publicznych
w Polsce
1.

10. Pluralizm mediów i monitoring (mpm)

W1, U1, K1

11. Regulacja własności i przejrzystość mediów
12. Odbiór i użytkowanie mediów
13. Ograniczenia w zakresie reklamy
14. Ochrona małoletnich
15. Kwoty europejskie
16. Polityka medialna w państwach pozaeuropejskich
17. Polityka medialna USA i Kanady
18. Polityka medialna krajów Ameryki Południowej
19. Polityka medialna Australii
20. Polityka medialna w krajach azjatyckich

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Formą zaliczenia konserwatorium jest prezentacja przygotowana
przez studenta na zadany temat na podstawie wskazanej
literatury. Warunkiem zaliczenia jest pełne i dobrze
udokumentowane przedstawienie tematu, wykazanie się dobrą
znajomością i wiedzą na zadany temat, jasne sformułowanie
wniosków oraz technicznie poprawne przedstawienie przypisów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność studenta na
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z zakresu funkcjonowania systemów medialnych w świecie oraz zasad
normatywnych kierujących działaniem mediów (wolność słowa, pluralizm mediów).

Sylabusy
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Strategia reklamowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Reklama i PR

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSRPS.1200.5cb5946e4159e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności związanych z przygotowaniem, wdrażaniem oraz
ewaluacją strategii reklamowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

cele, organizacje i funkcjonowanie instytucji
związanych z reklamą i promocją

DKS_K1_W05

zaliczenie na ocenę
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W2

metodykę wykonywania zadań, normy, procedury
i dobre praktyki stosowane w agencjach reklamowych
i innych instytucjach związanych ze sferą działalności
promocyjno-reklamowej.

DKS_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W3

mechanizmy działań promocyjno-reklamowych oraz
zna ich odbiorców, a także metody diagnozowania
potrzeb i oceny jakości usług.

DKS_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W4

specyﬁkę warsztatu pracy pracowników działu
kreatywnego, działu badań, działu strategicznego
i działu mediów w agencji reklamowej

DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie planować i realizować typowe projekty
promocyjno-reklamowe.

DKS_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2

student ma podstawowe umiejętności w zakresie
oceny jakości usług związanych z działalnością
promocyjno-reklamową.

DKS_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U3

ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur,
dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania
problemów dotyczących działalności reklamowej oraz
wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania

DKS_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej
różne role.

DKS_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

właściwego określania priorytetów służących realizacji
określonego zadania.

DKS_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

45

przygotowanie projektu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
145

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.

Agencje reklamowe i inne podmioty zajmujące się płatną promocją

W1, W2, W4, U3, K2

2.

Konsument i jego potrzeby

W2, W4, U1, U3, K1

3.

Copywriting i konstruowanie przekazu perswazyjnego

W2, W3, W4, U1, U3, K1,
K2

4.

Planowanie i tworzenie kampanii reklamowej

W2, W3, W4, U1, U2, K1,
K2

5.

Mediaplan

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie za projekt i prezentację co najmniej
połowy punktów + 1 oraz obecność na poziomie co
najmniej 70 proc.
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Rozmowa, dyskusja, wywiad w mediach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSDS.1200.5cb5946cc61a7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zarówno warsztatowe, jak i teoretyczne przygotowanie studenta do pracy w redakcji. Student
zdobywa praktyczną wiedzę o tytułowych gatunkach dziennikarskich: rozmowie, dyskusji i wywiadzie w mediach.
Równocześnie, podczas procesu nauczania student kształci się w zakresie dykcji i emisji głosu - poznaje podstawy
fonetyki, ortofonii oraz zasady utrzymywania higieny głosu. Posiada umiejętność świadomego i bezpiecznego
posługiwania się głosem w mowie i stosuje metody doskonalenia umiejętności artykulacyjnych i emisyjnych,
panuje nad oddechem, fonacją i artykulacją.

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 zasady fonetyczne, zdobywa wiedzę
z zakresu ortofonii, gramatyki oraz budowy
i funkcjonowania aparatu mowy w powiązaniu
z budową i postawą ciała.

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2

specyﬁkę warsztatu dziennikarza specjalizującego się
w w takich gatunkach jak rozmowa, dyskusja a przede
wszystkim wywiad dziennikarski (prasowy, radiowy,
telewizyjny oraz dla mediów internetowych).

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U1

student posiada umiejętności z zakresu warsztatu
w stopniu niezbędnym do realizacji własnych
projektów. Student potraﬁ umiejętnie i świadomie
posługiwać się aparatem mowy w każdej przestrzeni
.Posiada także umiejętność świadomego posługiwania
się oddechem w budowaniu frazy, ma wrażliwość
na rozszerzenie przestrzeni dźwiękowej dla
wzbogacenia intonacji, elastyczności w posługiwaniu
się środkami ekspresji, barwy, tempa, rytmu
i dynamiki

DKS_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2

wykorzystać w praktyce wiedzę przekazywaną
podczas zajęć w celu rozwiązywania problemów i
realizacji zadań związanych z przygotowaniem
wywiadu dziennikarskiego (a także przeprowadzenia
rozmowy czy moderowania dyskusji).

DKS_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

K1

starannego posługiwania się mową i komunikowania
się z członkami zespołu oraz do ponoszenia
odpowiedzialności za końcowy efekt swoich działań
zarówno w perspektywie indywidualnej, jak
i zbiorowej.Student jest ponadto gotów do krytycznej
oceny własnych działań.

DKS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

K2

odpowiedzialnego i rzetelnego wypełniania
obowiązków dziennikarza specjalizującego się w takich
gatunkach dziennikarskich jak wywiad (w każdym
typie mediów) oraz rozmowa i dyskusja.

DKS_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie projektu

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

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

1. Budowa i funkcjonowanie narządów mowy
2. Techniki relaksacyjne wykorzystywane w pracy nad głosem
3. Kształtowanie poprawnego tou oddechowego
4. Ćwiczenia wydłużania fazy wydechowej
5. Ćwiczenia oddechowe,fonacyjne i artykulacyjne
1.

W1, U1, K1
6. Ćwiczenia usprawniające motorykę ciała w połączeniu z ćwiczeniami
dykcyjnymi
7. Uruchamianie pracy rezonatorów
8. O higienie i proﬁlaktyce zaburzeń głosu
9. Wpływ postawy ciała na jakość brzenia głosu
10. Zastosowanie technik emisyjnych w czasie wystąpień publicznych
Rozmowa, dyskusja, wywiad - deﬁniowanie:
1. Wywiad radiowy, prasowy, telewizyjny i do internetu - podobieństwa i różnice
2. Wywiady z pierwszych stron - analiza tekstów mistrzów gatunku
3. "dobry" i "zły" wywiad - co wypada, a czego robić nie wolno w trakcie
przeprowadzania wywiadu

2.

4. Przygotowanie do wywiadu - dokumentacja

W2, U2, K2

5. Rozmówca rozmówcy nierówny - typy rozmówców i jak z nimi postępować
6. Temat czy bohater - na co postawić, żeby odnieść sukces
7. Jak zacząć i skończyć oraz co dać do środka, czyli wywiad idealny
8. Edytować czy tylko przepisać, czyli sposoby opracowywania tekstu
9. Nagranie i autoryzacja - czego nie wypada, a co trzeba

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z zaliczenia, na którą składają się
obecność na zajęciach (50 proc. zaliczenia),
aktywność oraz przygotowanie poprawnie prezentacji i
projektu (wywiadu prasowego).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Ekonomika nowych mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Nowe media

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSNmS.1200.5cb5946fe6bf4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z logiką funkcjonowania nowych mediów w aspekcie ekonomicznym.
Studenci poznają zatem podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki nowych mediów oraz specyﬁkę podmiotów
gospodarczych działających w branży, będącej na pograniczu nowych mediów i IT

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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ma podstawową wiedzę o celach, organizacji
i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną
sferą działalności nowych mediów, a w szczególności
w zakresie ekonomiki

DKS_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt

U1

samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty
związane z wybraną sferą działalności społecznej,
medialnej lub/i promocyjno-reklamowej,
w szczególności posiada podstawowe umiejętności
w zakresie prowadzenia badań społecznych
niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb
odbiorców mediów, działań promocyjno-reklamowych

DKS_K1_U07,
DKS_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

rozumie i potraﬁ analizować i interpretować zjawiska
społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością
medialną i okołomedialną

DKS_K1_U03,
DKS_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do myślenia i działania w sferze
komunikacji społecznej i mediów w sposób
przedsiębiorczy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

przygotowanie projektu

45

przygotowanie do zajęć

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

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.

wprowadzenie do problematyki rynku nowych mediów (podstawowe kategorie
pojęciowe, segmenty, logika funkcjonowania)

W1, U2, K1

2.

rynek informacji, rynek nowych mediów

W1, U1, U2, K1

3.

specyﬁka działalności spółek branży IT i nowych mediów

W1, U1, U2, K1

Sylabusy

242 / 276

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Studenci realizują grupowe projekty badawczo-analityczne
(studia przypadków), które należy zaliczyć na min 51%,
zaliczenie na ocenę, projekt
dodatkowo pod uwagę brana jest frekwencja na zajęciach (min.
75%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Strategie komunikacyjne instytucji obywatelskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikacja polityczna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSKpS.1200.5cb5947132d7c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę mediatyzacji instytucji obywatelskich. W trakcie zajęć
student zdobywa wiedzę zorientowaną na zastosowania praktyczne w zakresie przygotowywania projektu
monitorowania różnych instytucji obywatelskich pod kątem ich strategii komunikacyjnych. Zapoznaje się
ze specyﬁką funkcjonowania instytucji obywatelskich oraz wynikami i metodologią wybranych badań III sektora.

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

cele, strukturę i zasady funkcjonowania instytucji
obywatelskich, w szczególności w perspektywie ich
działalności społecznej i medialnej. Posiada wiedzę
z zakresu zarządzania komunikacją w instytucjach
non-proﬁt uwzględniającą uwarunkowania medialne,
strukturalne, ekonomiczne i społeczne.

DKS_K1_W03,
DKS_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

DKS_K1_U03,
DKS_K1_U05,
DKS_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

DKS_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

pracując w zespole przeprowadzić monitoring oraz
krytyczną analizę działań komunikacyjnych wybranej
instytucji obywatelskiej. Student potraﬁ zaprojektować
strategię komunikacyjną instytucji obywatelskiej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej analizy medialnej i społecznej działalności
instytucji obywatelskich. Ma świadomość możliwości
i zagrożeń związanych z komunikacyjnymi aspektami
funkcjonowania instytucji obywatelskich oraz roli jaką
mogą pełnić w medialnej sferze publicznej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie do zajęć

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.

Społeczeństwo obywatelskie, kapitał społeczny, dialog obywatelski – zagadnienia
teoretyczne

W1

2.

Trzeci sektor w Polsce i na świecie

W1

3.

Metody i techniki badania społeczeństwa obywatelskiego

W1, K1

Sylabusy
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4.

Komunikacja instytucji obywatelskich

W1, K1

5.

Strategie komunikacyjne instytucji obywatelskich – analizy przypadków

W1, U1, K1

6.

Monitoring działań komunikacyjnych instytucji obywatelskiej

U1, K1

7.

Projektowanie strategii komunikacyjnej instytucji obywatelskiej

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie frekwencji na zajęciach, oceny z kolokwium
oraz oceny z prezentacji i oceny z projektu monitoringu wybranej
instytucji obywatelskiej w zakresie jej strategii komunikacyjnej.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwium
(51% punktów) oraz z prezentacji oraz projektu. Prezentacja oraz
projekt oceniane są w skali punktowej zgodnie z kryteriami
przedstawionymi na zajęciach. Aby uzyskać ocenę pozytywną
należy uzyskać 51% punktów. Student jest oceniany m.in. pod
względem terminowości wykonywania zadań, rzetelności
przeprowadzonej analizy oraz pomysłowości i nowatorstwa
proponowanych rozwiązań projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Kryzysowe PR
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Reklama i PR

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSRPS.1200.5cb5946e5afc0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęc jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat kryzysowego public relations oraz opanowanie przez
nich praktycznych umiejętności postępowania w sytuacjach kryzysowych.

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 kompleksową wiedzę na temat
zarządzania komunikacją kryzysową, obejmującą
przyczyny powstawania kryzysów, typologię kryzysów,
skutki tego typu sytuacji dla organizacji, a także
zasady postępowania i narzędzia, wykorzystywane
w komunikacji z interesariuszami.

DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt

analizować, w jaki sposób kryzys wpłynie na wizerunek
organizacji, planować i zarządzać komunikacją
DKS_K1_U01,
kryzysową, prowadzić skuteczną komunikację
DKS_K1_U08
kryzysową z mediami instytucjonalnymi oraz
odbiorcami mediów społecznościowych.

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy z innymi członkami organizacji, działania
pod presją czasu.

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K03

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

przygotowanie projektu

55

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do zajęć

7

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

rozwiązywanie kazusów

13

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.

Przyczyny powstawania kryzysów

W1

2.

Dynamika sytuacji kryzysowych, zarządzanie kryzysem, issue managment.

W1, U1

3.

Narzędzia i metody PR wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych.

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

Medialna atrakcyjność kryzysu

W1, U1, K1

5.

Nowe media a kryzys.

W1, U1, K1

6.

Etyka komunikowania w kryzysie

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uzyskanie pozytywnej oceny za projekt w formie pracy pisemnej,
w której powinny się znaleźć następujące elementy: lista
zaliczenie na ocenę, projekt potencjalnych sytuacji kryzysowych, główne przekazy
komunikacyjne, wzorcowe dokumenty – oświadczenie oraz Q&A.
Dodatkowo obecność na co najmniej 75 proc. zajęć
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Dziennikarstwo w nowych mediach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSDS.1200.5cb5946cddf8d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uczestnik potraﬁ swobodnie analizować zjawiska i procesy komunikacyjne w nowych mediach, poprawnie
dostosowuje język wypowiedzi do badanego obszaru.

C2

Uczestnik potraﬁ znaleźć praktycznie zastosowanie podstawowych zjawisk komunikacyjnych w nowych mediach
w oparciu o wiedzę teoretyczną zdobytą w dotychczasowym procesie edukacji z zakresu dziennikarstwa
w nowych mediach.

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 warsztatu dziennikarza pracującego
w nowych mediach.

DKS_K1_W03,
DKS_K1_W04,
DKS_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

DKS_K1_U03,
DKS_K1_U07,
DKS_K1_U08,
DKS_K1_U09

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać
i użytkować informacje z nowych mediów, zdobywać
wiedzę i rozwijać umiejętności dziennikarskie
związane z nowymi mediami oraz przygotować
materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich
typów nowych mediów. Student potraﬁ ocenić
przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych
praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów
dotyczących działalności dziennikarskiej w nowych
mediach oraz wybrać i zastosować właściwy sposób
postępowania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

prawidłowego identyﬁkowania i rozstrzygania
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
dziennikarza w nowych mediach oraz określania
priorytetów służących realizacji określonego zadania
w obszarze nowych mediów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Przygotowywanie projektów

20

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. Warsztat dziennikarza w nowych mediach.
2. Narzędzia online w pracy dziennikarza nowych mediów.
3. Rola dziennikarza we współczesnych modelach komunikowania.
4. Umiejętność interpretacji zjawisk komunikacyjnych w nowych mediach oraz
syntetycznego wyciągania wniosków w oparciu o poznane w toku studiów modele
teoretyczne.

1.

W1, U1, K1

5. Znajomość gatunków dziennikarskich oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy na
temat pracy dziennikarza.
6. Umiejętność samodzielnego przygotowania materiału na potrzeby nowych
mediów, w tym dobór tematu, zgromadzenie materiału, opracowanie informacji,
ciekawe przedstawienie je odbiorcy.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie składa się z dwóch części: Zaprezentowanie materiału
dziennikarskiego w formie podcastu na temat związany z
dziennikarstwem w nowych mediach lub szeroko rozumianą
komunikacją. Praca zostanie oceniona w skali od 0-5, a na ocenę pracy
składają się: 1 - dobór tematu; 1 - sposób prowadzenia narracji; 1 sposób prezentacji tematu i doboru uczestników podcastu; 1 - montaż
materiału zgodnie z zasadami omówionymi podczas zajęć; 1 oryginalność w realizacji tematu. Projekt grupowy tworzony w 4osobowych zespołach, w którym zostanie omówione wybrane zjawisko
związane z dziennikarstwem w nowych mediach. Projekt ma zawierać
analizę zawartości wybranego medium wraz z wskazaniem cech
charakterystycznych dla gatunków dziennikarskich w nowych mediach.
1 - dobór tematu wraz z uzasadnieniem; 1 - prawidłowa analiza
zawartości; 1 - umiejętność prezentacji tematu; 1 - zawartość i forma
wizualna projektu; 1 - podejście problemowe do zagadnienia i
umiejętność wskazania obszarów do konwersacji z grupą. Ocena
końcowa jest średnią 3 ocen: z każdego z dwóch zadań zaliczeniowych,
a także z oceny aktywności studenta w trakcie zajęć. Każdy z
elementów jest traktowany równorzędnie i konieczny do uzyskania
pozytywnej oceny końcowej.
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Dziennikarstwo w nowych mediach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Nowe media

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSNmS.1200.5cb5946cddf8d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uczestnik potraﬁ swobodnie analizować zjawiska i procesy komunikacyjne w nowych mediach, poprawnie
dostosowuje język wypowiedzi do badanego obszaru.

C2

Uczestnik potraﬁ znaleźć praktycznie zastosowanie podstawowych zjawisk komunikacyjnych w nowych mediach
w oparciu o wiedzę teoretyczną zdobytą w dotychczasowym procesie edukacji z zakresu dziennikarstwa
w nowych mediach.

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 warsztatu dziennikarza pracującego
w nowych mediach.

DKS_K1_W03,
DKS_K1_W04,
DKS_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

DKS_K1_U03,
DKS_K1_U07,
DKS_K1_U08,
DKS_K1_U09

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać
i użytkować informacje z nowych mediów, zdobywać
wiedzę i rozwijać umiejętności dziennikarskie
związane z nowymi mediami oraz przygotować
materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich
typów nowych mediów. Student potraﬁ ocenić
przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych
praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów
dotyczących działalności dziennikarskiej w nowych
mediach oraz wybrać i zastosować właściwy sposób
postępowania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

prawidłowego identyﬁkowania i rozstrzygania
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
dziennikarza w nowych mediach oraz określania
priorytetów służących realizacji określonego zadania
w obszarze nowych mediów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie projektu

20

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. Warsztat dziennikarza w nowych mediach.
2. Narzędzia online w pracy dziennikarza nowych mediów.
3. Rola dziennikarza we współczesnych modelach komunikowania.
4. Umiejętność interpretacji zjawisk komunikacyjnych w nowych mediach oraz
syntetycznego wyciągania wniosków w oparciu o poznane w toku studiów modele
teoretyczne.

1.

W1, U1, K1

5. Znajomość gatunków dziennikarskich oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy na
temat pracy dziennikarza.
6. Umiejętność samodzielnego przygotowania materiału na potrzeby nowych
mediów, w tym dobór tematu, zgromadzenie materiału, opracowanie informacji,
ciekawe przedstawienie je odbiorcy.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie składa się z dwóch części: Zaprezentowanie materiału
dziennikarskiego w formie podcastu na temat związany z
dziennikarstwem w nowych mediach lub szeroko rozumianą
komunikacją. Praca zostanie oceniona w skali od 0-5, a na ocenę pracy
składają się: 1 - dobór tematu; 1 - sposób prowadzenia narracji; 1 sposób prezentacji tematu i doboru uczestników podcastu; 1 - montaż
materiału zgodnie z zasadami omówionymi podczas zajęć; 1 oryginalność w realizacji tematu. Projekt grupowy tworzony w 4osobowych zespołach, w którym zostanie omówione wybrane zjawisko
związane z dziennikarstwem w nowych mediach. Projekt ma zawierać
analizę zawartości wybranego medium wraz z wskazaniem cech
charakterystycznych dla gatunków dziennikarskich w nowych mediach.
1 - dobór tematu wraz z uzasadnieniem; 1 - prawidłowa analiza
zawartości; 1 - umiejętność prezentacji tematu; 1 - zawartość i forma
wizualna projektu; 1 - podejście problemowe do zagadnienia i
umiejętność wskazania obszarów do konwersacji z grupą. Ocena
końcowa jest średnią 3 ocen: z każdego z dwóch zadań zaliczeniowych,
a także z oceny aktywności studenta w trakcie zajęć. Każdy z
elementów jest traktowany równorzędnie i konieczny do uzyskania
pozytywnej oceny końcowej.
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Dyplomacja mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikacja polityczna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSKpS.1200.5cb594714d704.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta ze złożonością oddziaływania mediów na proces komunikacji międzyi transkulturowej i stosunków 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

dylematy współczesnej cywilizacji związane
z rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz
nowych mediów i technologii komunikowania
w zakresie oddziaływania mediów na relacje
międzynarodowe i ich rolę w komunikacji międzyi transkulturowej.

DKS_K1_W04

zaliczenie na ocenę

DKS_K1_U03,
DKS_K1_U08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

identyﬁkować i interpretować zjawiska społeczne oraz
zachodzące między nimi zależności, związane
z działalnością medialną i okołomedialną w wymiarze
międzynarodowym i między- i transkulturowym,
posiada własne doświadczenie badawcze (IDI).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

realizacji zadań badawczych w zespole pod kierunkiem
DKS_K1_K01
prowadzącego.

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

analiza i przygotowanie danych

30

przeprowadzenie badań empirycznych

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Znaczenie mediów w komunikacji międzynarodowej – wprowadzenie.
2. Dyplomacja mediów - ewolucja roli mediów w stosunkach międzynarodowych dyskusja.
3. Wzajemne relacje mediów i polityki (zjawisko dyplomacji mediów) w świetle
wypowiedzi dziennikarzy i polityków. Prezentacja metodologii i wybranych
wyników badań.
4. Prezentacja projektu badawczego. Podział na grupy projektowe.
W1, U1, K1

1.
5. WARSZTAT BADACZY I - analiza zawartości. Przygotowanie klucza
kategoryzacyjnego do badań.
6. ZADANIE I – analiza zawartości programów i agendy politycznej wybranych
aktorów politycznych.
7. WARSZTAT BADACZY II - zindywidualizowany wywiad pogłębiony. Opracowanie
listy pytań wyjściowych do IDI.
8. ZADANIE II – przeprowadzenie zindywidualizowanego wywiadu pogłębionego z
wybranym aktorem.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest obecność (min. 65%) i aktywny udział w
zajęciach oraz przygotowanie 4 zadań zespołowych (analiza agendy
zaliczenie na ocenę
politycznej + prezentacja wyników; realizacja wywiadu pogłębionego +
prezentacja wyników).
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Warsztat rzecznika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Reklama i PR

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSRPS.1200.5cb5946e75b38.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu rzecznika prasowego oraz zapoznanie się
z warsztatem pracy rzecznika.

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 podstawy komunikacji społecznej,
rozumie jakie są cele pracy rzecznika prasowego
w zależności od rodzaju reprezentowanej przez niego
organizacji, rozumie zasady funcjonowania
współczesnych mediów, zna narzędzia pracy
rzecznika.

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

opracować komunikaty perswazyjne, promocyjne,
DKS_K1_U01,
informacyjne dostosowane do potrzeb różnych
rodzajów mediów i kanałów komunikacji, zorganizować DKS_K1_U02,
DKS_K1_U05
konferencję prasową, nawiązywać relacje
z dziennikarzami.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pełnienia funkcji reprezentanta ﬁrmy lub instytucji
i budowania ich wizerunku w otoczeniu.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K02,
DKS_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

przygotowanie projektu

55

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Rzecznictwo prasowe jako działalność społeczno-komunikacyjna

W1, K1

2.

Rola rzeczników prasowych w budowaniu wizerunku organizacji

W1, U1, K1

3.

Zasady współpracy z mediami instytucjonalnymi

W1, U1, K1

4.

Organizacja biura prasowego - przepływ informacji, podział obowiązków, wybór
narzędzi komunikacyjnych, standaryzacja komunikacji

W1, U1

Sylabusy

260 / 276

5.

Nowe media w pracy rzecznika

W1, K1

6.

Tworzenie skutecznego przekazu

W1, U1

7.

Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy

U1, K1

8.

Odpowiedzialność i etyka zawodowa rzecznika

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie wszystkich prac i ćwiczeń cząstkowych oraz
zdobycie co najmniej połowy punktów +1 w przypadku
każdego z tych zadań; 75% obecność na zajęciach
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Formy paraartystyczne w mediach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSDS.1200.5cb5946d0382c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student pozna szczegółowo genetyczne i morfologiczne związki gatunków literackich (artystycznych)
i dziennikarskich.

C2

Student nauczy się rozpoznawać, oceniać wyznaczniki prasowości i literackości.

C3

Student będzie dyskutował na tematy: normatywizm a artyzm, prawda i misja dziennikarska a oryginalność
i talent indywidualny - w kontekście własnych doświadczeń, lektury, preferencji pisarskich.

C4

Student projektuje i tworzy własny utwór dziennikarsko-artystyczny

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

posiada pogłębiona wiedzę o twórczych aspektach
działalności dziennikarskiej, o miejscu sztuki w nowych DKS_K1_W01
mediach

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać twórczość
dziennikarsko-medialną (w oparciu o poglądy własne
oraz innych autorów), formułować wnioski przydatne
we własnej pracy dziennikarskiej i analitycznej

DKS_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów ponosić odpowiedzialność za skutki
swoich działań, podejmowanych w sferze mediów
i w innych obszarach okołomedialnej działalności
zawodowej, Potraﬁ wyjaśnić ich konsekwencje innym
osobom.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

45

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

Przygotowanie prac pisemnych

15

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.

Charakterystyka wybranych twórców eseju, felietonu, recenzji i dziennika.
Deﬁnicje gatunkowe.

U1

2.

Czesław Miłosz i Emerson jako eseiści (wybrane eseje – lektura, dyskusja
aksjologiczna, tworzenie esejów przez studentów)

W1, U1, K1

3.

Czytanie esejów napisanych przez studentów i dyskusja aksjologicznowarsztatowa na ten temat

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

Stanisław Lem, Jerzy Pilch i Stanisław Tym jako felietoniści (wybrane eseje –
lektura, dyskusja aksjologiczna, tworzenie felietonów przez studentów)

W1, U1

5.

Czytanie felietonów napisanych przez studentów i dyskusja aksjologicznowarsztatowa na ten temat

U1

6.

Witold Gombrowicz i Stefan Kisielewski jako autorzy dzienników (fragmenty
dziennika – lektura, dyskusja aksjologiczna, tworzenie dzienników przez
studentów)

W1, U1

7.

Czytanie dzienników napisanych przez studentów i dyskusja aksjologicznowarsztatowa na ten temat

W1, U1

8.

Lektura wybranych recenzji i dyskusja aksjologiczna na ich temat, tworzenie
recenzji przez studentów

W1, U1

9.

Czytanie recenzji napisanych przez studentów i dyskusja aksjologicznowarsztatowa na ten temat

W1, U1

10.

W kręgu gatunków nowomedialnych (np. blog, vlog, powieść internetowa)

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność nie mniejsza niż 70%, zaangażowanie,
aktywność i przygotowanie do zajęć, na zaliczenie ocena
pracy pisemnej (eseju, felietonu, recenzji lub dziennika)
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Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.1200.5cb5946b2921f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Celem kursu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami oraz prawidłowościami procesów komunikowania
międzynarodowego i międzykulturowego w kontekście oddziaływania współczesnych mediów.

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 posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą
zjawisk i procesów komunikowania międzynarodowego
DKS_K1_W01,
i międzykulturowego, rozumie dylematy współczesnej
DKS_K1_W04
cywilizacji w kontekście rozwoju społeczeństwa
informacyjnego oraz nowego środowiska cyfrowego.

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać praktycznie zdobytą wiedzę, potraﬁ
analizować, wyszukiwać oraz interpretować informacje
dotyczące komunikowania międzynarodowego i
międzykulturowego, potraﬁ posługiwać się
specjalistyczną terminologią .

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U04

egzamin ustny

DKS_K1_K01

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów krytycznie analizować i wyjaśniać
zjawiska i procesy komunikowania międzynarodowego
i międzykulturowego, ma świadomość globalnego
kontekstu tych procesów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

analiza badań i sprawozdań

5

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wprowadzenie: zmieniające się otoczenie geopolityczne i komunikacyjne
2. Historia komunikowania międzynarodowego i międzykulturowego
3. Bariery w komunikowaniu międzykulturowym
4. Wartości kulturowe a zachowanie
5. Studium przypadku: konfucjanizm i kultura chińska
6. Dominacja kulturowa, imperializm kulturowy
7. Pogranicza i przenikanie się kultur. Szok kulturowy
1.

8. Rola języka w komunikowaniu międzykulturowym

W1, U1, K1

9. Komunikowanie niewerbalne w kontekście międzykulturowym
10. Strategie zmiany kulturowej: adaptacja, asymilacja, separacja, akulturacja
11. Nacjonalizm i etniczność
12. Mniejszości narodowe i etniczne
13. Unormowania międzynarodowe dot. komunikowania i mediów
14. Koncepcja rozwoju mediów i procesy migracyjne
15. PUBLIC RELATIONS i dyplomacja medialna w komunikowaniu
międzynarodowym

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Formą zaliczenia wykładu jest egzamin. Egzamin zdaje się w formie
ustnej. Warunkiem zaliczenia jest wykazanie się dobrą znajomością i
wiedzą na temat kursu, jasne sformułowanie odpowiedzi na zadane
pytania. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność studenta na
zajęciach (przynajmniej 50%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagania wstępne obejmują wstępną znajomość tematyki mediów na świecie i w Unii Europejskiej, oraz wiedzę na temat
historii, ewolucji i znaczeniu mediów oraz procesów komunikacji społecznej w obrębie społeczeństw światowych

Sylabusy
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Komunikowanie wizualne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.1200.5cb5946b43139.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Celem kursu jest wprowadzenie jego uczestników w podstawowe zagadnienia z zakresu komunikacji wizualnej
ze szczególnym uwzględnieniem periodycznych mediów masowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

dylematy współczesnej cywilizacji związane
z rozwojem nowego środowiska komunikacyjnego,
w którym zasadniczą rolę odgrywają media wizualne.

DKS_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej
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zastosowania praktyczne wiedzy z zakresu nauk
humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem
szkół i teorii komunikowania w działalności kulturalnej
i medialnej.

DKS_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej

U1

identyﬁkować i interpretować zjawiska społeczne oraz
zachodzące między nimi zależności, w tym zjawiska
kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane
DKS_K1_U02
z działalnością medialną i okołomedialną
z zastosowaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych
dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać
umiejętności profesjonalne związane ze sferą
komunikacji wizualnej w mediach oraz podejmować
działania zmierzające do rozwijania zdolności
i kierowania własną karierą.

DKS_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej

DKS_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przestrzegania zasad etycznych, normujące działania
zawodowe w sferze mediów i innych zawodach
okołomedialnych, rozumie konieczność normowania
zachowań w tym zakresie oraz jest wyczulony
na wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak
w medialnej, jak i okołomedialnej działalności
zawodowej, rozumie zagrożenia wynikające z tego
zjawiska oraz potraﬁ odbierane treści poddać ocenie
krytycznej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

wykonanie ćwiczeń

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Znak, proces sygniﬁkacji, obraz i ideologia

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Proces wizualny. Światło — oko — umysł.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Wybrane teorie komunikacji wizualnej: analiza i interpretacja obrazu.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Perswazja wizualna: problematyka manipulacji i propagandy za pomocą środków
wizualnych; stereotyp a obraz. Deontologia obrazu.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Projektowanie graﬁczne: historia i współczesność. Graphic design w Polsce i w
świecie. Nowoczesny układ graﬁczny prasy.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Ilustracja i komiks na łamach prasy.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Wizualizacja informacji. Infograﬁka w mediach: historia i współczesność.

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Fotograﬁa prasowa: historia, genologia, etyka.

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Obrazy ludzkiego cierpienia: media wizualne i ich odbiorcy wobec tragedii
(wizualizacja wojny, epidemii, klęsk żywiołowych)

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Media wizualna a moda i reklama. Fotograﬁa kreacyjna i reklamowa w prasie.
Fotograﬁa w druku: moda i zdjęcia znanych osób. Reklama audiowizualna.

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Media audiowizualne: kino (ze szczególnym uwzględnieniem ﬁlmu
dokumentalnego) i telewizja – wybrane zagadnienia.

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Cyfrowe obrazy. Komunikowanie wizualne w epoce ponowoczesnej.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie egzaminu z
wiedzy przedstawionej w ramach zajęć. (50 proc.) Dodatkowo
uczestnicy zajęć oddają pracę pisemną — w formie eseju —
poświęconą wybranemu zagadnieniu z zakresu komunikowania
wizualnego. (30 proc.) Uczestnicy zajęć są ponadto obowiązani
wykonać 10 zadań (do wyboru z listy przedstawionej na
zajęciach). (20 proc.)
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Opinia publiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.1200.5cb5946b5be42.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z tematyką dotyczącą roli opinii publicznej w procesie wywierania
wpływu na sferę publiczną oraz ukazanie związków pomiędzy mediami a polityką w przestrzeni 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

student poznaje i rozumie problemy związane
z wpływaniem opinii publicznej na procesy decyzyjne
podejmowane w instytucjach funkcjonujących
w przestrzeni publicznej. Zna i rozumie
DKS_K1_W01,
instrumentarium badania opinii publicznej wedle
DKS_K1_W02
wybranych szkół badawczych i ich teoretycznych
założeń oraz uzyskanych doświadczeń badawczych, co
pomocne jest w ocenie zmian, zachodzących m.in. pod
wpływem mediów oraz funkcjonujących instytucji,
w przestrzeni społecznej.

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

identyﬁkować i interpretować zjawiska społeczne oraz
zachodzące między nimi zależności, takie, jak np.
manipulacja, działania o charakterze propagandowym,
agitacja, wpływ skuteczny, związane z działalnością
medialną

DKS_K1_U02,
DKS_K1_U03,
DKS_K1_U05

egzamin pisemny

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02,
DKS_K1_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dokonywania krytycznej oceny sposobów używania
instrumentów komunikacyjnych do wpływania
na opinię publiczną i przy użyciu wiedzy nabytej
podczas wykładu tworzyć takie instrumenty
w procesie zmierzającym do osiągnięcia zamierzonych
celów .

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

1. Opinia publiczna - narodziny, rozwój badań empirycznych, założenia
teoretyczne.

W1, U1, K1

2.

2. Kierunki badań w procesie poznawania opinii publicznej i wpływania na jej
zmianę

U1, K1

3.

3.Historyczny rys badań i studiów nad opinią publiczną. Aktualne trendy w
badaniach opinii publicznej w świecie i w Polsce. Instytucjonalizacja badań.

W1, K1

Sylabusy
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4.

4. Koncepcja tworzenie skryptów negatywnych i pozytywnych- doświadczenia
kampanii wyborczej w USA w 1992r.- nowa jakość w zakresie oddziaływania na
opinię publiczną.

W1, U1

5.

5. Kampania pozytywna i kampania negatywna - ewolucja instrumentarium
wpływania na opinię publiczną.

W1, U1, K1

6.

6.Manipulacja i propaganda i ich skuteczność - wymiar historyczny i współczesny.

W1, U1, K1

7.

7. Stereotypy, mity, uprzedzenia i ich rola w kształtowaniu opinii publicznej.

W1, U1, K1

8.

9. Debaty telewizyjne jako narzędzie wpływania na opinię publiczną

W1, U1, K1

9.

10. Wykorzystanie najnowszych technologii informacyjnych w procesie wpływania
na opinię publiczną.

W1, K1

10.

11. Medialny demontaż sfery publicznej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny - dopuszczenie do egzaminu na podstawie obecności na
co najmniej 60 proc. wykładów. Egzamin jest zdany po osiągnięciu co
najmniej 51 proc. przewidzianych punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymóg 60% obecności studenta na wykładach.

Sylabusy
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Media, reklama i konsumpcja we współczesnych teoriach kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.1200.5cb5946b7829f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z najistotniejszymi i wywierającymi największy wpływ teoriami
dotyczącymi kultury konsumpcyjnej, jej zakresu, oddziaływania, miejsca w życiu współczesnych społeczeństw,
relacji wzajemnych ze sferą komunikacji masowej i mediami masowymi, sposobów jej badania i opisu.

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

zaawansowane metody analizy i interpretacji
wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół
badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W02,
DKS_K1_W04

zaliczenie pisemne, esej

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U04

zaliczenie pisemne, esej

DKS_K1_K01

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację
wybranych wytworów praktyk społecznych, wytworów
i tekstów kultury konsumpcyjnej z zastosowaniem
twórczych i oryginalych metody oceny ich znaczenia
i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym
i korzystania z jego różnych form w samodzielny,
rozumiejący, pogłębiony sposób

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 zajęć

10

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.

Nowoczesność/ponowoczesność, kultura nowoczesna, projekt oświeceniowy i jego
upadek. Media nowoczesne, media a późna nowoczesność

W1, U1, K1

2.

Kultura masowa i popularna. Kultura popularna a media

W1, U1, K1

3.

Konsumpcja i konsumpcjonizm. Media a konsumpcja. Reklama jako główny tekst
konsumpcjonizmu

W1, U1, K1

4.

Społeczeństwo spektaklu

W1, U1, K1

5.

Zabawa i czas wolny. Karnawalizacja

W1, U1, K1

6.

Media masowe a władza. Konsumpcjonizm jako aparat kontroli

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

Płeć, rodzaj, tożsamość . Kultura popularna i konsumpcjonizm z punktu widzenia
teorii feministycznej i queer

W1, U1, K1

8.

Tożsamość i odrębność. Kulturowe komponenty tożsamości indywidualnych i
zbiorowych. Media i kultura konsumpcyjna a ponowoczesny kryzys tożsamości

W1, U1, K1

9.

Ciało. Miejsce i funkcje ciała w społeczeństwie konsumującym i zmediatyzowanym

W1, U1, K1

10.

Transgresja. Szok i transgresja w mediach i reklamie. Czy możliwa jest transgresja
komercyjna?

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Poprawne pod względem merytorycznym i formalnym trzy
zaliczenie pisemne, esej mikroeseje zaliczeniowe na tematy wybrane z 10 podanych
zagadnień.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony podstawowy kurs teorii komunikowania.

Sylabusy
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