Załącznik nr 91 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Filozoﬁczny

Kierunek:

socjologia

Poziom kształcenia:

drugiego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23

1 / 501

Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

6

Program

7

Efekty uczenia się

9

Plany studiów

11

Sylabusy

25

2 / 501

Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filozoﬁczny

Nazwa kierunku:

socjologia

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki socjologiczne 100%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia socjologiczne II stopnia w Instytucie Socjologii są od lat jedynym kierunkiem na Uniwersytecie Jagiellońskim
bezpośrednio poświęconym dyscyplinie socjologia i obejmującym pełny jej zakres. Program studiów opiera się na
najnowszej wiedzy socjologicznej z zakresu teorii i metodologii socjologicznej, silnie zakorzenionej we współczesnym
kontekście społeczno-gospodarczym. Studia socjologiczne II stopnia opierają się na dwóch ścieżkach: socjologii ogólnej oraz
na sproﬁlowanych specjalizacjach, w ramach których określone dziedziny socjologii: komunikowanie społeczne,
społeczeństwo cyfrowe oraz badania społeczne analizowane są w sposób szczegółowy, wieloaspektowy i otwarty na inne
dyscypliny. Kształceniu specjalizacyjnemu towarzyszą kursy poświęcone klasycznym oraz współcześnie toczącym się
debatom socjologicznym. Studia socjologiczne II stopnia umożliwiają zatem uczestnikom i uczestniczkom nabycie
zaawansowanej wiedzy, umiejętności krytycznej jej analizy oraz aplikacji, rozwijają kompetencje i umiejętności badawcze,
analityczne i społeczne, związane z rolą zawodową i społeczną socjologa. W szczególności uczestnicy i uczestniczki studiów
przygotowują się do pełnienia ról zawodowych w obszarach analityczno-badawczym, mediów i komunikacji oraz badania i
analizy procesów związanych z rozwojem nowych technologii, przetwarzaniem i wykorzystaniem danych cyfrowych.
Nauczanie na kierunku socjologia realizowane jest w trybie stacjonarnym z wykorzystaniem różnych form i narzędzi pracy
zdalnej, przez wykwaliﬁkowaną kadrę naukowo-dydaktyczną Instytutu Socjologii i odbywa się w trybie wykładów,
konwersatoriów, seminariów, warsztatów i innych form odpowiadających efektom uczenia się poszczególnych kursów i
modułów.

Koncepcja kształcenia
Kształcenie socjologiczne drugiego stopnia w Instytucie Socjologii obejmuje problematykę współczesnej socjologii: od
metodformalnych i zaawansowanej analizy danych, przez badania jakościowe i antropologiczne, po teorię socjologiczną i
udział w najważniejszych debatach społecznych i humanistycznych współczesności.
Program studiów II stopnia ma dwa komponenty:
1)

Kierunkowe kursy bazowe, obowiązkowe i do wyboru wspólne dla wszystkich studentów I studentek II stopnia
(za 59 ECTS),

2)

Kursy stanowiące merytoryczną nadbudowę kierunkowych kursów bazowych (za 61 ECTS) –
ogólnosocjologiczne
lub
specjalizacyjne.
Ścieżka
ogólnosocjologiczna
oraz
każda ze specjalizacji mają swój odrębny program. Nad jakością nauczania na ścieżce ogólosocjologicznej i
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w ramach każdej specjalizacji czuwają powołani do tego koordynatorzy, którzy pełnią role tutorów.
Koncepcja kształcenia na drugim stopniu zakłada wybór własnej ścieżki zawodowej. Oferta studiów obejmuje dwie ścieżki:
ogólnosocjologiczną oraz specjalizacyjną.
Wybór ścieżki ogólnosocjologicznej pozwala zdobyć, uzupełnić i pogłębić wiedzę oraz kompetencje metodologiczne w
obszarze nauk socjologicznych, w celu rozwoju wszechstronnych umiejętności rozpoznawania, badania, analizowania statyki
i dynamiki społecznej oraz zachodzących zmian w różnych sferach życia społecznego. Ścieżka stanowi uzupełnienie wiedzy
zdobytej zarówno na I stopniu kształcenia na kierunku socjologia, jak również na innych kierunkach I i II stopnia. Celem
kształcenia ogólnosocjologicznego na II stopniu jest rozwój wyobraźni socjologicznej oraz kompetencji metodologicznych,
poprzez zindywidualizowanie programu i umożliwienie studentom i studentkom włączenia się w prace zespołów badawczych
(m.in. udział w pracach koncepcyjnych, terenowych, analizie i interpretacji wyników).
W ramach ścieżki specjalizacyjnej możliwy jest rozwój zaawansowanej wiedzy i profesjonalnych kompetencji,
zogniskowanych na wysoko cenionych umiejętnościach na rynku pracy. Student/ka może wybrać jedną z trzech
specjalizacji:
1) Analiza danych i badania społeczne
Wybór ścieżki pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu projektowania badań społecznych oraz analizy i interpretacji
danych.
2) Komunikowanie społeczne
Wybór ścieżki pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu analizowania i strategicznego projektowania komunikowania
społecznego z uwzględnieniem wszystkich poziomów życia społecznego oraz różnorodnych kanałów, technologii i celów
komunikacyjnych.
3) Społeczeństwo cyfrowe
Wybór ścieżki pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu opisu i analizy dynamiki zmian, procesów społecznych
związanych z rozwojem nowych technologii.
Studenci i studentki mogą korzystać z bogatej oferty zaawansowanych kursów tematycznych do wyboru, specjalizacyjnych
oraz sytuujących się poza tematyką specjalizacji. Indywidualizacja programów rozpoczyna się już od pierwszego semestru
studiów.
Studenci/ki wybierają ścieżkę ogólnosocjologiczną lub specjalizacyjną (jedną ze specjalizacji) poprzez wypełnienie i
podpisanie deklaracji wyboru przed rozpoczęciem studiów.
Możliwy jest także tzw. Indywidualny Plan Studiów (IPS), który polega na skonstruowaniu przez studenta własnej ścieżki
kształcenia, wyraźnie nie mieszczącej się w żadnej z oferowanych ścieżek. IPS konstruowany jest wspólnie z tutorem, który
wspiera rozwój naukowy i proces kształcenia studentów i studentek na ścieżce socjologia ogólna.
Absolwenci socjologii II stopnia są przygotowani do podjęcia kształcenia w szkołach doktorskich.

Cele kształcenia
Zapewnienie studentom/kom najwyższego poziomu edukacji socjologicznej, umożliwiającej podjęcie ról zawodowych
o proﬁlu socjologicznym, w szczególności tych związanych z proﬁlami specjalizacji: mediami i komunikacją,
społecznymi procesami związanymi z rozwojech technologii i społeczeństwa cyfrowego oraz zadań badawczoanalitycznych.
Kształtowanie warsztatu badawczego na poziomie umożliwiającym udział w socjologicznych projektach badawczych i
komercyjnych oraz samodzielne ich tworzenie i prowadzenie.
Rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej oraz w grupie mające na celu rozwiązanie problemów, a także
animowanie i zarządzanie procesami grupowymi.
Stymulowanie studentów do samodzielnego poszerzenia wiedzy i wykorzystywania nabytych umiejętności i
kompetencji społecznych w różnych rolach społecznych i zawodowych. Realizacja postaw uczenia się przez całe życie
i kształtowanie takich postaw u innych.
Wszechstronny rozwój intelektualny, zawodowy i społeczny dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod kształcenia,
przygotowanie do udziału w zespołach międzynarodowych i tworzenie ram takiej współpracy.
Aktywny udział w najważniejszych debatach społecznych współczesności, stymulowanie postaw obywatelskich i
propaństwowych, reprezentowanie w przestrzeni publicznej i gospodarczej etosu socjolożki i socjologa.
Nabycie umiejętności współpracy z podmiotami pozaakademickimi.
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Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Współczesny rynek pracy wymaga zarówno specjalistycznej wiedzy o zjawiskach i procesach społecznych, umiejętności
analitycznych i syntetycznych, jak ogólnych kompetencji komunikacyjnych, pracy w grupie i zarządzania zespołami,
wyszukiwania, analizy i interpretacji danych socjologicznych. Te elementy przekładają się na poszczególne role zawodowe
w poszczególnych branżach gospodarki (np. reklama i marketing, prowadzenie kampanii marketingowych w mediach
społecznościowych, analiza trendów, zarządzanie zespołami, zarządzanie markami, analiza danych, diagnozowanie
socjologiczne, UX, animacja społeczna, edukacja etc.) i są częścią wielu innych obszarów (media i komunikowanie,
planowanie strategiczne, administracja publiczna, e-administracja, organizacje pozarządowe, turystyka, usługi etc.).
Studia socjologiczne II stopnia dostarczają kompetencji umożliwiających funkcjonowanie na rynku pracy w samodzielnych
rolach specjalistek i specjalistów z zakresu badań socjologicznych i analizy danych, mediów i komunikowania, społecznych
procesów powiązanych z rozwojem nowych technologii I społeczeństwa cyfrowego, diagnostyki socjologicznej i
interpertacji danych. Ważnym dla studiów socjologicznym obszarem odniesienia jest kształcenie obywatelskie w
odpowiedzi na bieżące wyzwania społeczne lokalnego, krajowego i globalnego otoczenia.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

W odpowiedzi na potrzeby podmiotów otoczenia społecznego i gospodarczego efekty uczenia się studiów
socjologicznych mają charakter częściowo otwarty i modułowy. Poza precyzyjnie sformułowanymi efektami dotyczącymi
wiedzy socjologicznej, kompetencji analitycznych i syntetycznych, oraz umiejętności metodologicznych rozwijanych w
ramach socjologii ogólnej oraz specjalizacji, studia socjologiczne II stopnia akcentują kompetencje miękkie w postaci
współpracy wewnątrz- i międzydziedzinowej, krytycznego myślenia, kompetencji komunikacyjnych oraz indywidualnie
formowanej przez studentki i studentów ścieżki rozwoju naukowego i społecznego.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Pracownicy i pracownice Instytutu Socjologii UJ prowadzą badania naukowe, w których podejmują analizy istotnych
społecznie problemów badawczych. Prowadzone badania opierają się na najnowszych podejściach teoretycznych i
wykorzystują różnorodne podejścia metodologiczne, przyczyniając się do rozwoju dyscypliny. Wysoka jakość i
innowacyjność badań prowadzonych przez naszych pracowników i pracownice potwierdzona jest otrzymanymi przez
nich/nie grantami, przyznanymi zarówno przez instytucje krajowe i międzynarodowej (Narodowe Centrum Nauki, Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju, granty Horyzont 2020 czy European Programme for Employment and Social Innovation). Tematy
badań prowadzonych w Instytucie Socjologii dotyczą m.in. zagadnień związanych ze strukturami i nierównościami
społecznymi, wykluczeniem i inkluzją społeczną, kulturą współczesną i dziedzictwem kulturowym, migracjami, miastem i
obszarami wiejskimi, religią, prawem, polityką społeczną i politykami publicznymi, edukacją, obywatelstwem, zdrowiem i
chorobą, pracą socjalną i interwencją społeczną, komunikacją społeczną, władzą gospodarką i religią, szeroko rozumianymi
zmianami społecznymi. Odzwierciedleniem społecznej misji Instytutu są takżebadania prowadzone na rzecz otoczenia,
skierowane do akademickiego oraz pozaakademickiego środowiska. Wśród tych badań wymienić należy przede wszystkim
projekt LoKOMoTYWA: Uniwersytet Małych Odkrywców skierowany do uczniów i uczennic szkół podstawowych, Kraków
miastem bez barier? oraz Krakowski Festiwal Filmów z Audiodeskypcją dedykowane osobom z niepełnosprawnościami.
Każdego roku do tej listy dołączają nowe inicjatywy społeczne i nowe projekty badawcze.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Zakres zainteresowań badawczych pracowników Instytutu Socjologii przekłada się na tematykę kursów oferowanych w
ramach ścieżki socjologia ogólna oraz na poszczególnych specjalizacjach. Stwarzają one studentom i studentkom
możliwość zdobycia pogłębionej wiedzy teoretycznej, umiejętności metodologicznych i aplikacyjnych. Szczególną formą
kształcenia łączącą cele edukacyjne, badawcze i społeczne są w Instytucie Socjologii seminaria badawcze, kursy
realizowane przez zewnętrznych ekspetów lub we współpracy z nimi, będące przejawem współdziałania
międzysektorowego, zajęcia, których celem jest kształcenie kompetencji aplikacji wiedzy i rozwoju kompetencji
socjologicznych do rozwiązywania konkretnych problemów społecznych. Kształcenie w ramach specjalizacji w znacznej
mierze opiera się na warsztatach i projektach poświęconych praktycznemu wykorzystaniu narzędzi pracy socjologa.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Sale wykładowe w Instytucie Socjologii wyposażone są standardowo w sprzęt audiowizualny, komputer(y) z dostępem do
Internetu. Instytut dysponuje dwiema odpowiednio wyposażonymi pracowniami komputerowymi, w których odbywają się
warsztaty analizy danych, a także specjalistyczną fokusownią (pracownią do prowadzenia, rejestrowania i analizowania
wywiadów grupowych). Biblioteka instytutowa swój bogaty księgozbiór udostępnia w formie papierowej oraz elektronicznej,
przechowując zdigitalizowane materiały w tzw. e-bibliotece, do której dostęp mają wszyscy studenci i studentki, pracownicy i
pracowniczki oraz osoby goszczące w Instytucie w ramach wymiany. Biblioteka składa się z czterech połączonych ze sobą
przestrzeni dostępnych dla studentów i studentek, wypożyczalni, przedsionka z katalogami, wyposażonego w gabloty do
ekspozycji najnowszych publikacji pracowników Instytutu oraz miejsca do wspólnej pracy studenckiej, a także klimatycznej
czytelni do cichej pracy, wyposażonej w stanowiska z komputerami stacjonarnymi z dostępem do internetu.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0314

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:

Studenci i studentki stacjonarnych studiów drugiego stopnia realizują własny proﬁl zaawansowanego kształcenia
socjologicznego. Na treści programowe składają się:
1)

Kierunkowe kursy bazowe, obowiązkowe i do wyboru wspólne dla wszystkich studentów i studentek II stopnia
socjologii – za min. 59 ECTS.

2)

Kursy stanowiące merytoryczną nadbudowę bazowych kursów kierunkowych, obowiązkowe i do wyboru na
wybranej ścieżce (ogólnosocjologiczne lub na jednej z wybranej specjalizacji) – za min. 61 ECTS
KIERUNKOWE KURSY BAZOWE, to kursy obowiązkowe na I i II roku studiów, z teorii socjologicznej, metodologii, dostęp
do informacji oraz ich ochrona w badaniach społecznych, popularyzacji nauki, ﬁlozoﬁi oraz warsztat pracy naukowej.
Wszyscy studenci i studentki II stopnia socjologii realizują także obowiązkowe szkolenia BHK, tutorial, seminarium
magisterskie oraz lektorat języka obcego na poziomie B2+ (I rok studiów), który kończy się egzaminem. W ciągu dwóch lat
studenci i studentki zobowiązani są również do zrealizowania odpowiedniej liczby wybranych kursów tematycznych, trzy w
języku polskim za min. 9 ECTS oraz co najmniej jeden w języku angielskim. Kursy tematyczne można wybierać w
semestrach zimowym i/lub letnim według indywidualnych zaintresowań.
Lista kursów tematycznych do wyboru może ulegać zmianie, ich aktualna oferta publikowana jest na stronie internetowej
Instytutu Socjologii przed rozpoczęciem rejestracji na zajęcia.
KURSY STANOWIĄCE NADBUDOWĘ KIERUNKOWYCH KURSÓW BAZOWYCH, obowiązkowe i fakultatywne na
wybranej ścieżce realizowane są zgodnie z programem danej ścieżki i specjalizacji.
Osoba studiująca na II stopniu socjologii wybiera jedną z dwóch ścieżek kształcenia:
1)
2)

ogólnosocjologiczną, lub
specjalizacyjną, na jednej z trzech specjalizacji: Analiza danych i badania społeczne, Komunikowanie społeczne
oraz Społeczeństwo cyfrowe.

UWAGA:

Wszystkie kursy oferowane na ścieżce ogólnosocjologicznej mogą być wybierane jako kursy tematyczne przez
osoby, które realizują program specjalizacji (poza kursem: socjologiczne seminaria badawcze). Kursy oferowane
w programach specjalizacji mogą zostać wybrane przez osoby spoza danej specjalizacji jako kurs tematyczny w
miarę wolnych miejsc i po zatwierdzeniu przez tutora.

W ramach programu II stopnia socjologii możliwe jest także opracowanie tzw. Indywidualnego Planu
Studiów (IPS). IPS polega na skonstruowaniu przez studenta/kę własnej ścieżki kształcenia, wyraźnie nie mieszczącej się
w żadnej z oferowanych ścieżek. IPS konstruowany jest wspólnie z tutorem.
Ukończenie studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów w wymiarze 120 punktów ECTS oraz napisanie i przedłożenie pracy
dyplomowej oraz zdanie ustnego egzaminu dyplomowego.
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Uprawnienia pedagogiczne
Studenci/tki, którzy chcą uzyskać uprawnienia pedagogiczne i zapisali się do Studium Pedagogicznego UJ wybierają kursy:
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I oraz Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II – uzyskane punkty
ECTS są pozaprogramowe na kierunku socjologia, ale konieczne dla zaliczenia programu Studium Pedagogicznego.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

118

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

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

44

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

-

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

4

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1200

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Brak wymogów dla kierunku. Zgodnie z programami poszczególnych ścieżek.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów w wymiarze 120 punktów ECTS oraz napisanie i przedłożenie pracy
dyplomowej oraz zdanie ustnego egzaminu dyplomowego.
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

SOC_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony zagadnienia z zakresu nauk
społecznych i humanistycznych oraz posiada pogłębioną wiedzę o miejscu socjologii
w systemie nauk i jej relacjach z innymi dyscyplinami

P7S_WG

SOC_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady wyłaniania się i funkcjonowania
struktur i instytucji oraz posiada pogłębioną wiedzę o wybranych strukturach,
P7S_WG, P7U_W
instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

SOC_K2_W03

Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony relacje między instytucjami
regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi w wybranych kręgach kulturowych

P7S_WG, P7U_W

SOC_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony rodzaje więzi społecznych i rządzące
nimi prawidłowości oraz posiada wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych
kategorii więzi społecznych

P7S_WG

SOC_K2_W05

Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony rolę człowieka jako twórcy kultury i ma
pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych obszarów jego aktywności

P7S_WG, P7U_W

SOC_K2_W06

Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony wybrane metody i techniki badań
społecznych oraz wie, jak skutecznie dobrać metody badawcze w celu rozwiązania
problemów badawczych, wie jak zaplanować i zrealizować ilościowe i jakościowe
badanie empiryczne w celu rozpoznania problemu i postawienia diagnozy społecznej

P7S_WG, P7U_W

SOC_K2_W07

Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony wybrane normy i reguły organizujące
struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości, posiada rozszerzoną
wiedzę o ich źródłach, naturze i sposobach działania

P7S_WG

SOC_K2_W08

Absolwent zna I rozumie w sposób pogłębiony procesy leżące u podstaw stabilności i
zmiany struktur, instytucji i więzi społecznych oraz zna mechanizmy i prawidłowości
rządzące tymi zmianami

P7S_WG

SOC_K2_W09

Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony współczesne spory teoretyczne i
metodologiczne prowadzone w socjologii na temat struktur i instytucji oraz rodzajów
więzi społecznych i ich historycznej ewolucji

P7S_WG

SOC_K2_W10

Absolwent zna i rozumie zasady etyki zawodowej, w tym zasady poszanowania
własności przemysłowej i intelektualnej

P7S_WK, P7U_W

SOC_K2_W11

Absolwent zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk społecznych i
humanistycznych

P7S_WK, P7U_W

Kod

Treść

PRK

SOC_K2_U01

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne
(polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych w
sposób metodologicznie poprawny

P7S_UW, P7U_U

SOC_K2_U02

Absolwent potraﬁ zastosować wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn i
przebiegu konkretnych procesów i zjawisk społecznych oraz potraﬁ formułować
własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz

P7S_UW, P7U_U

SOC_K2_U03

Absolwent potraﬁ właściwie przeprowadzić analizy przyczyn i przebiegu procesów i
zjawisk społecznych oraz stawiać hipotezy badawcze i je weryﬁkować

P7S_UW,
P7S_UU

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

SOC_K2_U04

Absolwent potraﬁ prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące
zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych
metod i narzędzi socjologicznych

P7S_UW,
P7S_UU, P7U_U

SOC_K2_U05

Absolwent potraﬁ sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi w celu
rozwiązywania konkretnych problemów

P7S_UW

SOC_K2_U06

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę w różnych zakresach i formach,
rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy

P7S_UW, P7U_U,
P7S_UU

SOC_K2_U07

Absolwent potraﬁ zaproponować działania w celu rozwiązania konkretnych
problemów społecznych i przeprowadzić odpowiednie procedury

P7S_UW,
P7S_UO

SOC_K2_U08

Absolwent potraﬁ umiejętnie rozumować i analizować zjawiska społeczne rozszerzone
o umiejętności pogłębionej, teoretycznej oceny tych zjawisk z zastosowaniem
P7S_UW
odpowiedniej metody badawczej

SOC_K2_U09

Absolwent potraﬁ przygotować typowe prace pisemne w języku polskim i języku
obcym, dotyczące zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć
P7S_UK
teoretycznych, a także różnych źródeł z obszaru nauk społecznych i humanistycznych

SOC_K2_U10

Absolwent potraﬁ przygotować wystąpienia ustne, w języku polskim i języku obcym z
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł z obszaru
nauk społecznych i humanistycznych

P7S_UK

SOC_K2_U11

Absolwent potraﬁ ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P7S_UK

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

SOC_K2_K01

Absolwent jest gotów do ciągłego uczenia się oraz posiada umiejętności doskonalenia
P7S_KK, P7U_K,
swoich umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod,
P7S_KO, P7S_KR
potraﬁ inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

SOC_K2_K02

Absolwent jest gotów do pracy w zespole przyjmując różne role, skutecznie
komunikować się z otoczeniem, cechuje go wrażliwość etyczna, poczucie
odpowiedzialności

P7U_K, P7S_KO,
P7S_KR

SOC_K2_K03

Absolwent jest gotów właściwego określania priorytetów służących realizacji
podejmowanych działań

P7S_KO, P7S_KR,
P7U_K

SOC_K2_K04

Absolwent jest gotów do dostrzegania i prawidłowego rozstrzygania dylematów
związanych z wykonywaniem zawodu

P7S_KK, P7U_K,
P7S_KO, P7S_KR

SOC_K2_K05

Absolwent jest gotów do angażuje się w przygotowanie i realizacje projektów
społecznych i potraﬁ przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne swojej
działalności

P7S_KO, P7S_KR

SOC_K2_K06

Absolwent jest gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i
umiejętności rozszerzonych o wymiar interdyscyplinarny

P7S_KK

SOC_K2_K07

Absolwent jest gotów do myśli i działania w sposób przedsiębiorczy

P7S_KR

Efekty uczenia się

PRK
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Plany studiów
Program studiów II stopnia ma dwa komponenty:
1) Kierunkowe kursy bazowe, obowiązkowe i do wyboru wspólne dla wszystkich studentów i studentek II stopnia – za
min. 59 ECTS,
2)
kursy stanowiące merytoryczną nadbudowę kursów kierunkowych bazowych – ogólnosocjologiczne lub
specjalizacyjne. Ścieżka ogólnosocjologiczna oraz każda ze specjalizacji mają swój odrębny program. – za min. 61 ECTS.
Kierunkowe kursy bazowe, obowiązkowe i do wyboru wspólne dla wszystkich studentów i studentek II
stopnia socjologii to kanon kursów socjologicznych i ogólnoakademickich. Kursy obowiązkowe to Teorie socjologiczne
wobec wyzwań współczesności, Statystyczna analiza danych, Analiza danych jakościowych, Dostęp do informacji oraz ich
ochrona w badaniach społecznych, Finansowanie i upowszechnianie nauki oraz Filozoﬁa: klasyczna i współczesna myśl
społeczna.
Każdy student i studentka zobowiązani są również do zrealizowania seminarium magisterskiego (trzy semestry), warsztatu
pracy naukowej oraz udziału w socjologicznych seminariach naukowych. Do kursów obowiązkowych dla wszystkich
studentów i studentek zalicza się także lektorat na poziomie co najmniej B+, który kończy się egzaminem, tutorial, szkolenia
BHK. Kursy do wyboru to bogata oferta kursów tematycznych. W ciągu dwóch lat studenci i studentki zobowiązani są
zrealizować trzy wybrane kursy tematyczne w języku polskim za min. 9 ECTS oraz co najmniej jeden w języku angielskim.
Kursy tematyczne można wybierać w semestrach zimowym i/lub letnim według indywidualnych zaintresowań. W wyborze
kursów pomagają koordynatorzy ścieżek/ tutorzy.
Kursy stanowiące merytoryczną nadbudowę części bazowej programu to kursy obowiązkowe i fakultatywne na
wybranej przez studenta/studentkę ścieżce:
1. program ścieżki ogólnosocjologicznej,
2. program ścieżki specjalizacyjnej, do wyboru jedna z trzech specjalizacji: 1) Analiza danych i badania społeczne; 2)
Komunikowanie społeczne; 3) Społeczeństwo cyfrowe.
Możliwa jest także realizacja tzw. Indywidualnego Planu Studiów, który polega na skonstruowaniu przez studenta własnej
ścieżki kształcenia, wyraźnie nie mieszczącej się w żadnej ze specjalizacji.
Ukończenie studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów w wymiarze 120 punktów ECTS oraz napisanie i przedłożenie pracy
dyplomowej oraz zdanie ustnego egzaminu dyplomowego.
Uprawnienia pedagogiczne
Studenci/tki, którzy chcą uzyskać uprawnienia pedagogiczne i zapisali się do Studium Pedagogicznego UJ wybierają kursy:
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I oraz Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II – uzyskane punkty
ECTS są pozaprogramowe na kierunku socjologia, ale konieczne dla zaliczenia programu Studium Pedagogicznego.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności

60

6,0

egzamin

O

Filozoﬁa: klasyczna i współczesna myśl społeczna

30

3,0

egzamin

O

Statystyczna analiza danych

30

4,0

egzamin

O

Socjologiczne seminaria naukowe

30

2,0

zaliczenie

O

Warsztat pracy naukowej

10

1,0

zaliczenie

O

Dostęp do informacji oraz ich ochrona w badaniach społecznych

10

1,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Kursy tematyczne do wyboru w języku polskim

Plany studiów

O
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

W ciągu dwóch lat student/ka musi zrealizować kursy tematyczne w języku polskim za min. 9 ECTS
Uwaga:
Wszystkie kursy oferowane na ścieżce socjologia ogólna mogą być wybierane przez osoby realizujące specjalizacje oraz
ITS jako „Kursy tematyczne do wyboru” (poza kursem Socjologiczne seminaria badawcze).
Granice społeczne i systemy graniczne w XXI wieku

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje zagraniczne Polaków - wczoraj, dziś, jutro?

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Światowy system ﬁnansowy perspektywie socjologicznej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Komunikowanie o zdrowiu i chorobie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kursy tematyczne do wyboru w języku angielskim

O

W ciągu dwóch lat student/ka musi zrealizować co najmniej jeden kurs tematyczny w języku angielskim
Futures analysis

30

4,0

egzamin

F

Sociology of Youth

45

5,0

egzamin

F

Habitus: the body, social structures and cultural contexts

30

4,0

egzamin

F

Is God dead? Religion and Spirituality in Contemporary European
Societies

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polish Society Through Documentary Film and Ethnography

30

4,0

egzamin

F

Astrosociology

30

4,0

egzamin

F

Tutorial, I rok

10

-

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I

120

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)

30

1,0

zaliczenie

F

ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)

60

2,0

zaliczenie

F

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Sociology B2+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for Sociology C1+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: socjologia ogólna

Plany studiów

F
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wybór ścieżki ogólnosocjologicznej pozwala zdobyć, uzupełnić i pogłębić wiedzę oraz kompetencje metodologiczne w
obszarze nauk socjologicznych, w celu rozwoju umiejętności rozpoznawania, badania, analizowania statyki i dynamiki
społecznej oraz zachodzących zmian w różnych sferach życia społecznego.
Program ścieżki obejmuje osiem kursów obowiązkowych realizowanych w ciągu dwóch lat studiów za 32 ECTS oraz kursy
do wyboru za 29 ECTS (w tym minimum jeden kurs w jezyku angielskim oraz jeden kurs ogólnoakademicki z oferty kursów
pozainstytutowych). W ramach kursów obowiązkowych realizowane jest dwusemestralne socjologiczne seminarium
badawcze – praca w zespole projektowym (8 ECTS). Obowiązujące na ścieżce ogólnosocjologicznej dodatkowe kursy
tematyczne wybierane są od II semestru z listy kursów w języku polskim i angielskim z oferty bazowej kursów
kierunkowych i/lub z oferty kurów na specjalizacjach.
W wyborze kursów i ułożeniu zindywidualizowanego planu zajęć pomaga tutor.
Współczesne teorie antropologiczne

30

4,0

egzamin

O

Badania ilościowe zjawisk społecznych

30

4,0

egzamin

O

Abecadło socjologii

30

3,0

egzamin

O

Ścieżka: Analiza danych i badania społeczne
Lista kursów fakultatywnych może ulec zmianie, jej aktualizacja jest publikowana na stronie internetowej IS przed
rozpoczęciem kolejnego semestru w danym roku akademickim.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Marketing zarządczy

30

3,0

zaliczenie

Wprowadzenie do zarządzania projektami

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Studia nad kapitałem ludzkim

15

1,0

zaliczenie

F

Warsztaty z przygotowania danych do analiz statystycznych

15

2,0

zaliczenie

F

Metody wizualizacji danych 1

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konsumpcjonizm i jego badanie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Budowa baz danych i język SQL

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Human Resource Management

30

3,0

egzamin

Socjologia gospodarki

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teoria gier jako narzędzie analizy socjologicznej

30

4,0

egzamin

F

Socjologia ﬁnansów

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

O

F

Ścieżka: Komunikowanie społeczne
Lista kursów fakultatywnych może ulec zmianie, jej aktualizacja jest publikowana na stronie internetowej IS przed
rozpoczęciem kolejnego semestru w danym roku akademickim.
Przedmiot
Wprowadzenie do komunikowania społecznego

Plany studiów

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

egzamin

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kultura i media

30

4,0

egzamin

O

Współczesne metody i techniki badań w komunikacji

30

3,0

egzamin

O

Prawo prasowe i autorskie

15

1,0

zaliczenie

O

Globalne narracje zmiany

40

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Procesy grupowe

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Deliberacja, demokracja i dialog społeczny

30

4,0

egzamin

F

PR jako forma komunikacji organizacji z otoczeniem

30

4,0

egzamin

F

Analiza rynku mediów

20

2,0

zaliczenie

F

Social media

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Jak dogadać się z robotem

15

2,0

zaliczenie

F

Komunikacyjne technologie przyszłości

30

4,0

egzamin

F

PR w praktyce

40

4,0

egzamin

F

Przedmiot

Ścieżka: Społeczeństwo cyfrowe
Lista kursów fakultatywnych może ulec zmianie, jej aktualizacja jest publikowana na stronie internetowej IS
przed rozpoczęciem kolejnego semestru w danym roku akademickim.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Społeczeństwo cyfrowe (1)

30

4,0

egzamin

O

Prawo a sztuczna inteligencja

30

3,0

egzamin

O

Dystopie społeczne

15

2,0

egzamin

O

Demokracja w cyfrowym świecie

30

3,0

egzamin

F

Duchowość w cyberświecie

30

3,0

egzamin

F

Kultura cyfrowa – sektor kreatywny i rozrywkowy

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Analiza materiałów audiowizualnych: Instagram

30

3,0

egzamin

Digital marketing – od kodu strony po hasło reklamowe

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gatunki materiałów na YouTube’ie i TikToku

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

zaliczenie

Przedmiot

F

Semestr 2
Przedmiot
Seminarium magisterskie, I rok

Plany studiów

O
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kursy tematyczne do wyboru w języku polskim

O

W ciągu dwóch lat student/ka musi zrealizować kursy tematyczne w języku polskim za min. 9 ECTS
Uwaga:
Wszystkie kursy oferowane na ścieżce socjologia ogólna mogą być wybierane przez osoby realizujące specjalizacje oraz
ITS jako „Kursy tematyczne do wyboru” (poza kursem Socjologiczne seminaria badawcze).
Krytyczna analiza dyskursu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Imaginaria socjotechniczne: wyzwania metodologiczne

20

2,0

zaliczenie

F

Komunikowanie międzykulturowe

30

4,0

egzamin

F

Socjologiczne teorie Karola Marksa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

(Nowa) normalność w warunkach kryzysów i niepewności

30

4,0

egzamin

Projektowanie kwestionariuszy

20

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Socjologia i antropologia konsumpcji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miasto i jego instytucje

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teorie praktyk społecznych - zastosowania

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mikrosocjologia emocji

30

3,0

egzamin

F

Metoda biograﬁczna w socjologii i antropologii

30

3,0

egzamin

F

Społeczności miejskie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Klasyczne teorie ruchów społecznych i rewolucji

20

2,0

egzamin

Finansjalizacja w dyskursie medialnym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kursy tematyczne do wyboru w języku angielskim

F

F

O

W ciągu dwóch lat student/ka musi zrealizować co najmniej jeden kurs tematyczny w języku angielskim
Coaching for project managers

15

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Sociology of Sex Work

30

4,0

egzamin

F

Criminalisation – An Intersectional Perspective

30

4,0

egzamin

F

The Anthropology of Eastern Europe

30

4,0

egzamin

F

Liberalism and Its Critics: Historical and Contemporary
Perspectives

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bridging STEM and SSH: knowledge co-producing

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Anti-corruption workshops

30

5,0

egzamin

Religion in Transforming Countries of Central and Eastern Europe

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Arts, Culture and Urban Development

30

5,0

egzamin

Plany studiów

F

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II

150

5,0

egzamin

F

ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)

60

2,0

zaliczenie

F

ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)

30

1,0

zaliczenie

F

Tutorial, I rok

10

1,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Sociology B2+

30

4,0

egzamin

F

English for Sociology C1+

30

4,0

egzamin

F

Ścieżka: socjologia ogólna

F

Program ścieżki obejmuje osiem kursów obowiązkowych realizowanych w ciągu dwóch lat studiów za 32 ECTS oraz kursy
do wyboru za 29 ECTS (w tym minimum jeden kurs w jezyku angielskim oraz jeden kurs ogólnoakademicki z oferty kursów
pozainstytutowych). W ramach kursów obowiązkowych realizowane jest dwusemestralne socjologiczne seminarium
badawcze – praca w zespole projektowym (8 ECTS). Obowiązujące na ścieżce ogólnosocjologicznej dodatkowe kursy
tematyczne wybierane są od II semestru z listy kursów w języku polskim i angielskim z oferty bazowej kursów
kierunkowych i/lub z oferty kurów na specjalizacjach.
W wyborze kursów i ułożeniu zindywidualizowanego planu zajęć pomaga tutor.
Badania jakościowe zjawisk społecznych

30

4,0

egzamin

O

Socjologia zmiany i ruchów społecznych

30

3,0

egzamin

O

Socjologiczne seminaria badawcze

30

4,0

zaliczenie

O

Warsztat wyobraźni socjologicznej

30

3,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Dobór próby w badaniach społecznych

30

3,0

egzamin

Warsztaty badań marketingowych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wielowymiarowa analiza danych

60

6,0

egzamin

Analityka marketingowa

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Analiza sieci i portali społecznościowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Building Organizations: Organizational Design and Development in
Action

30

4,0

egzamin

Komunikacja biznesowa w badaniach rynku

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Leadership, Management and Entrepreneurship in the 21st Century

30

4,0

egzamin

Metody wizualizacji danych 2

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: Analiza danych i badania społeczne
Przedmiot

Plany studiów

O

O

F

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wprowadzenie do R

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyjazdowe warsztaty analizy danych

15

2,0

zaliczenie

Zaawansowana analiza danych jakościowych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współczesne metody i techniki badań w komunikacji

30

3,0

egzamin

Język w komunikowaniu

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Socjologia internetu

30

4,0

egzamin

O

Komunikowanie i rozwój

30

4,0

egzamin

O

Facylitacja

30

4,0

zaliczenie

F

Moderator dyskusji grupowych

15

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Analiza dyskusji grupowych

15

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - projektowanie programów CSR 30

4,0

egzamin

F

Semiotyka w reklamie i marketingu - warsztaty

15

2,0

zaliczenie

F

Społeczeństwo nadzoru

30

2,0

zaliczenie

F

Eye tracking

15

1,0

zaliczenie

F

Analiza sieci i portali społecznościowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Socjologia wizualna

30

4,0

egzamin

F

Projektowanie strategii komunikacyjnych w reklamie

20

2,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Społeczeństwo cyfrowe (2)

30

4,0

egzamin

O

Metody cyfrowe w naukach społecznych

45

4,0

egzamin

O

Big data - integracja i transformacja danych

30

3,0

egzamin

O

Social robotics *kurs rekomendowany do zaliczenia

30

4,0

egzamin

F

Cyberbiznes – socjotechniki w korporacji

30

3,0

egzamin

F

Wykluczenie cyfrowe - nowe podziały społeczne

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cybermedykalizacja życia społecznego

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

F

Ścieżka: Komunikowanie społeczne
Przedmiot

O

Ścieżka: Społeczeństwo cyfrowe
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kreacje w wizualnych mediach społecznościowych

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Warsztat - postprawda i dezinformacja w cyfrowym świecie

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Virtual and digital research methods

15

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Edukacja zdalna dorosłych

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Elektronizacja w sektorze publicznym

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gaming w teorii i praktyce

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Analiza danych jakościowych

30

4,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie, II rok

30

5,0

zaliczenie

O

Tutorial, II rok

10

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot

Kursy tematyczne do wyboru w języku polskim

O

W ciągu dwóch lat student/ka musi zrealizować kursy tematyczne w języku polskim za min. 9 ECTS
Uwaga:
Wszystkie kursy oferowane na ścieżce socjologia ogólna mogą być wybierane przez osoby realizujące specjalizacje oraz
ITS jako „Kursy tematyczne do wyboru” (poza kursem Socjologiczne seminaria badawcze).
Granice społeczne i systemy graniczne w XXI wieku

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Światowy system ﬁnansowy perspektywie socjologicznej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Komunikowanie o zdrowiu i chorobie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje zagraniczne Polaków - wczoraj, dziś, jutro?

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne teorie antropologiczne 1

30

4,0

egzamin

F

Abecadło socjologii 1

30

3,0

egzamin

F

Kursy tematyczne do wyboru w języku angielskim

O

W ciągu dwóch lat student/ka musi zrealizować co najmniej jeden kurs tematyczny w języku angielskim
Polish Society Through Documentary Film and Ethnography

30

4,0

egzamin

F

Futures analysis

30

4,0

egzamin

F

Sociology of Youth

45

5,0

egzamin

F

Is God dead? Religion and Spirituality in Contemporary European
Societies

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Habitus: the body, social structures and cultural contexts

30

4,0

egzamin

F

Astrosociology

30

4,0

egzamin

F

Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I

120

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)

60

2,0

zaliczenie

F

ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)

30

1,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Ścieżka: socjologia ogólna

F

Program ścieżki obejmuje osiem kursów obowiązkowych realizowanych w ciągu dwóch lat studiów za 32 ECTS oraz kursy
do wyboru za 29 ECTS (w tym minimum jeden kurs w jezyku angielskim oraz jeden kurs ogólnoakademicki z oferty kursów
pozainstytutowych). W ramach kursów obowiązkowych realizowane jest dwusemestralne socjologiczne seminarium
badawcze – praca w zespole projektowym (8 ECTS). Obowiązujące na ścieżce ogólnosocjologicznej dodatkowe kursy
tematyczne wybierane są od II semestru z listy kursów w języku polskim i angielskim z oferty bazowej kursów
kierunkowych i/lub z oferty kurów na specjalizacjach.
W wyborze kursów i ułożeniu zindywidualizowanego planu zajęć pomaga tutor.
Socjologiczne seminaria badawcze

30

4,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Analiza i ewaluacja polityk publicznych

60

6,0

egzamin

O

Modelowanie strukturalne zmiennych ukrytych

30

3,0

egzamin

O

Zaawansowana wielowymiarowa analiza danych

60

6,0

egzamin

O

Human Resource Management

30

3,0

egzamin

F

Socjologia gospodarki

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teoria gier jako narzędzie analizy socjologicznej

30

4,0

egzamin

Budowa baz danych i język SQL

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody wizualizacji danych 1

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Socjologia ﬁnansów

30

3,0

egzamin

Konsumpcjonizm i jego badanie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo prasowe i autorskie

15

1,0

zaliczenie

Globalne narracje zmiany

40

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ścieżka: Analiza danych i badania społeczne
Przedmiot

F

F

Ścieżka: Komunikowanie społeczne
Przedmiot

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Procesy grupowe

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Deliberacja, demokracja i dialog społeczny

30

4,0

egzamin

F

PR jako forma komunikacji organizacji z otoczeniem

30

4,0

egzamin

F

PR w praktyce

40

4,0

egzamin

F

Analiza rynku mediów

20

2,0

zaliczenie

F

Social media

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Jak dogadać się z robotem

15

2,0

zaliczenie

F

Komunikacyjne technologie przyszłości

30

4,0

egzamin

F

Przedmiot

Ścieżka: Społeczeństwo cyfrowe
Lista kursów fakultatywnych może ulec zmianie, jej aktualizacja jest publikowana na stronie internetowej IS przed
rozpoczęciem kolejnego semestru w danym roku akademickim.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Sztuczna inteligencja – scenariusze zmian społecznych

30

3,0

egzamin

O

Cyfryzacja a gospodarka i systemy ﬁnansowe

30

3,0

egzamin

O

Mechanizmy stratyﬁkacyjne w cyberspołeczeństwie

30

3,0

egzamin

O

Big data - sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Miasto, miejskość i digital shift

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Informatyczne języki komunikacji. Język R dla socjologów

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Postęp, kontrola, interakcje. Zmieniający się świat w optyce literatury

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Marka osobista w mediach społecznościowych

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura cyfrowa – sektor kreatywny i rozrywkowy

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Digital marketing – od kodu strony po hasło reklamowe

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Finansowanie i upowszechnianie nauki

30

3,0

zaliczenie

O

Seminarium magisterskie, II rok

30

7,0

zaliczenie

O

Tutorial, II rok

10

1,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Plany studiów
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kursy tematyczne do wyboru w języku polskim

O

W ciągu dwóch lat student/ka musi zrealizować kursy tematyczne w języku polskim za min. 9 ECTS
Uwaga:
Wszystkie kursy oferowane na ścieżce socjologia ogólna mogą być wybierane przez osoby realizujące specjalizacje oraz
ITS jako „Kursy tematyczne do wyboru” (poza kursem Socjologiczne seminaria badawcze).
Krytyczna analiza dyskursu

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Imaginaria socjotechniczne: wyzwania metodologiczne

20

2,0

zaliczenie

F

Komunikowanie międzykulturowe

30

4,0

egzamin

F

Finansjalizacja w dyskursie medialnym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Socjologiczne teorie Karola Marksa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

(Nowa) normalność w warunkach kryzysów i niepewności

30

4,0

egzamin

Projektowanie kwestionariuszy

20

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Socjologia i antropologia konsumpcji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miasto i jego instytucje

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teorie praktyk społecznych - zastosowania

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mikrosocjologia emocji

30

3,0

egzamin

F

Metoda biograﬁczna w socjologii i antropologii

30

3,0

egzamin

F

Społeczności miejskie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Klasyczne teorie ruchów społecznych i rewolucji

20

2,0

egzamin

F

Socjologia zmiany i ruchów społecznych 1

30

3,0

egzamin

F

Kursy tematyczne do wyboru w języku angielskim

F

O

W ciągu dwóch lat student/ka musi zrealizować co najmniej jeden kurs tematyczny w języku angielskim
Coaching for project managers

15

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Sociology of Sex Work

30

4,0

egzamin

F

Criminalisation – An Intersectional Perspective

30

4,0

egzamin

F

The Anthropology of Eastern Europe

30

4,0

egzamin

F

Liberalism and Its Critics: Historical and Contemporary
Perspectives

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bridging STEM and SSH: knowledge co-producing

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Anti-corruption workshops

30

5,0

egzamin

Religion in Transforming Countries of Central and Eastern Europe

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

5,0

egzamin

F

Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II

150

5,0

egzamin

F

ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)

30

1,0

zaliczenie

F

ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)

60

2,0

zaliczenie

F

Przedmiot
Arts, Culture and Urban Development

Ścieżka: socjologia ogólna

F

Program ścieżki obejmuje osiem kursów obowiązkowych realizowanych w ciągu dwóch lat studiów za 32 ECTS oraz kursy
do wyboru za 29 ECTS (w tym minimum jeden kurs w jezyku angielskim oraz jeden kurs ogólnoakademicki z oferty kursów
pozainstytutowych). W ramach kursów obowiązkowych realizowane jest dwusemestralne socjologiczne seminarium
badawcze – praca w zespole projektowym (8 ECTS). Obowiązujące na ścieżce ogólnosocjologicznej dodatkowe kursy
tematyczne wybierane są od II semestru z listy kursów w języku polskim i angielskim z oferty bazowej kursów
kierunkowych i/lub z oferty kurów na specjalizacjach.
W wyborze kursów i ułożeniu zindywidualizowanego planu zajęć pomaga tutor.
Krytyczna lektura tekstów socjologicznych

30

3,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Skalowanie w badaniach społecznych i marketingowych

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Warsztaty analizy danych zastanych

45

4,0

egzamin

O

Analiza danych w praktyce ﬁrm i instytucji

15

1,0

zaliczenie

F

Metody wizualizacji danych 2

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Analityka marketingowa

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyjazdowe warsztaty analizy danych

15

2,0

zaliczenie

Zaawansowana analiza danych jakościowych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wprowadzenie do R

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Building Organizations: Organizational Design and Development in
Action

30

4,0

egzamin

F

Leadership, Management and Entrepreneurship in the 21st Century

30

4,0

egzamin

F

Analiza sieci i portali społecznościowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ścieżka: Analiza danych i badania społeczne
Przedmiot

F

Ścieżka: Komunikowanie społeczne
Przedmiot
Język w komunikowaniu

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Socjologia internetu

30

4,0

egzamin

O

Komunikowanie i rozwój

30

4,0

egzamin

O

Facylitacja

30

4,0

zaliczenie

F

Moderator dyskusji grupowych

15

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Analiza dyskusji grupowych

15

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - projektowanie programów CSR 30

4,0

egzamin

F

Semiotyka w reklamie i marketingu - warsztaty

15

2,0

zaliczenie

F

Społeczeństwo nadzoru

30

2,0

zaliczenie

F

Eye tracking

15

1,0

zaliczenie

F

Analiza sieci i portali społecznościowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Socjologia wizualna

30

4,0

egzamin

F

Projektowanie strategii komunikacyjnych w reklamie

20

2,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Ścieżka: Społeczeństwo cyfrowe
Lista kursów fakultatywnych może ulec zmianie, jej aktualizacja jest publikowana na stronie internetowej IS
przed rozpoczęciem kolejnego semestru w danym roku akademickim.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Moralność w cyber świecie

20

2,0

egzamin

O

Ciemna strona cyberświata

15

2,0

egzamin

O

Digitalizacja życia na obszarach wiejskich

30

3,0

egzamin

F

Edukacja zdalna dorosłych

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Elektronizacja w sektorze publicznym

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Virtual and digital research methods

15

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

PPC - jak pracować w systemie Google Ads i Facebook Ads

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gaming w teorii i praktyce

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Cybermedykalizacja życia społecznego

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.210.5cdd5fc8bb29f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najnowszymi ujęciami teoretycznymi współczesnego społeczeństwa. W
ramach konwersatorium analizowane będą nowe podejścia badawcze, a także najnowsze konceptualizacje
teoretyczne społeczeństwa późnej nowoczesności / społeczeństwa ponowoczesnego oraz procesów społecznych
zachodzących we współczesnym świecie. W szczególności zajęcia poświęcone będą teoretycznej konceptualizacji
dynamiki społecznej, kwestiom wzrastającego zróżnicowania współczesnego świata i nakładania się społecznych
rzeczywistości, kontekstowości zjawisk i procesów społecznych, procesualności struktur i porządku społecznego,
przemianom więzi społecznych, a także społecznym konsekwencjom nowych technologii. Każde z podejść
teoretycznych omawiane będzie w formie wykładu wprowadzającego, analizy tekstów źródłowych oraz
interpretacji konkretnych procesów i zjawisk społecznych w oparciu o założenia teoretyczne omawianego
paradygmatu. Pokazy trzech ﬁlmów w ramach kursu służyć będą zrozumieniu aparatury pojęciowej stosowanej
w analizie współczesnych społeczeństw. Nabywane przez uczestników kursu umiejętności sprawdzane będą
w formie kolokwiów 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:
W1

Wiedza na temat najnowszych konceptualizacji
teoretycznych społeczeństwa oraz procesów
społecznych zachodzących we współczesnym świecie.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

Wiedza na temat nowych podejść badawczych,
instrumentariów teoretycznych, centralnych kategorii
pojęciowych, twierdzeń o charakterze empirycznym.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

Znajomość kryteriów decydujących o odmienności
paradygmatów oraz nurtów i podejść występujących
w ich ramach.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U1

Umiejętność przeprowadzenia analizy procesów
i zjawisk społecznych przy użyciu instrumentariów
pojęciowych przynależnych określonym podejściom
teoretycznym.

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

Umiejętność przeprowadzenia krytycznej analizy
podejść teoretycznych, wskazania napięć
i niespójności występujących w ramach określonego
nurtu teoretycznego.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

Umiejętność teoretycznej interpretacji zjawisk
i procesów społecznych przy zastosowaniu
odpowiednich narzędzi metodologicznych,
umiejętność formułowania zastrzeżeń wobec
omawianych ujęć teoretycznych, umiejętność spójnej
argumentacji i precyzyjnego wyrażania stanowiska
w formie pisemnej (eseje) oraz ustnej (dyskusje).

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K1

Zdolność pogłębiania wiedzy oraz krytycznego
myślenia, umiejętność argumentowania, precyzyjnego
wyrażania własnych poglądów, merytorycznego
odnoszenia się do poglądów odmiennych.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

Umiejętność pracy w zespole, zdolność planowania,
terminowość, odpowiedzialność, przestrzeganie zasad,
umiejętność określania priorytetów służących
realizacji celów.

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do sprawdzianu

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najnowszymi ujęciami teoretycznymi
współczesnego społeczeństwa. W ramach konwersatorium analizowane będą
nowe podejścia badawcze, a także najnowsze konceptualizacje teoretyczne
społeczeństwa późnej nowoczesności / społeczeństwa ponowoczesnego oraz
procesów społecznych zachodzących we współczesnym świecie. W szczególności
zajęcia poświęcone będą teoretycznej konceptualizacji dynamiki społecznej,
kwestiom wzrastającego zróżnicowania współczesnego świata i nakładania się
społecznych rzeczywistości, kontekstowości zjawisk i procesów społecznych,
procesualności struktur i porządku społecznego, przemianom więzi społecznych, a
także społecznym konsekwencjom nowych technologii. Każde z podejść
teoretycznych omawiane będzie w formie wykładu wprowadzającego, analizy
tekstów źródłowych oraz interpretacji konkretnych procesów i zjawisk społecznych
w oparciu o założenia teoretyczne omawianego paradygmatu. Pokazy trzech
ﬁlmów w ramach kursu służyć będą zrozumieniu aparatury pojęciowej stosowanej
w analizie współczesnych społeczeństw. Nabywane przez uczestników kursu
umiejętności sprawdzane będą w formie kolokwiów pisemnych.
1. Zajęcia wprowadzające i organizacyjne: najnowsze teorie socjologiczne wobec
wyzwań współczesności
2. Teoretyczne konceptualizacje współczesnego społeczeństwa: A. Giddens i Z.
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
Bauman
K1, K2
3. Społeczeństwo ryzyka: U. Beck
4. Społeczeństwo intymności: A. Giddens
5. Socjologia zjawiska czy socjologia procesu: teoria strukturacji A. Giddensa
6. Czy społeczeństwo jest konstruktem? Strukturalistyczny konstruktywizm P.
Bourdieu
7. Pokaz ﬁlmu „Lost in translation / Między słowami” Soﬁa Coppola (kolokwium /
esej)
8. Społeczeństwo jako symulakra, teoria społeczna jako interpretacja symulakrów:
J. Baudrillard
9. Pokaz ﬁlmu „Her / Ona” Spike Jonze (kolokwium / esej)
10. Wielość, kompleksowość, kontyngencja. N. Luhmanna teoria systemów
społecznych
11. Nowe konceptualizacje więzi społecznej: społeczeństwo sieci M. Castells
12. Neomarksistowska wizja społeczeństwa: I. Wallerstein, E. O. Wright, S. Žižek
13. Wiedza i władza: poststrukturalistyczne koncepcje władzy i przymusu: N. Elias,
M. Foucault
14. Współczesna hermeneutyka i teoria dyskursu w analizie socjologicznej: T. van
Dijk, N. Fairclough, R. Vodak
15. Pokaz ﬁlmu „Mammoth / Mamut” Lukas Moodysson (dyskusja i repetytorium )

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, eseje
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Wprowadzenie do komunikowania społecznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.210.5cdd5fda42019.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przygotowanie studentów studiów II stopnia do dalszych pogłębionych studiów nad
komunikowaniem. W trakcie zajęć zostaną omóiowne podstawowe teorie komunikowania społecznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie podstawowe teorie dotyczące
komunikowania społecznego

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02

projekt, egzamin
pisemny / ustny
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W2

Student zna i rozumie jak działają instytucje medialne

SOC_K2_W03

projekt, egzamin
pisemny / ustny

W3

Student/ka zna i rozumie możliwości wykorzystania
teorii komunikacji do działań przedsiębiorczych (por
Pacanovsky)

SOC_K2_W11

projekt, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student poraﬁ analizowac procesy komunikacyjne

SOC_K2_U01

projekt, egzamin
pisemny / ustny

U2

Student/ka potaﬁ wykorzystać teorię komunikowania
do rozwiazywania konkretnych problemów
społecznych

SOC_K2_U07

projekt, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnych studiów
i dalszego rozwoju oraz

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06

projekt, egzamin
pisemny / ustny

K2

Student jest gotów do krytycznego myślenia
i interpretowania rzeczywistości

SOC_K2_K06

projekt, egzamin
pisemny / ustny

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Komunikowanie interpersonalne

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

2.

Komunikowanie w grupie

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

3.

Komunikowanie medialne

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

Sylabusy
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4.

Komunikowanie werbalne i niewerbalne

W1, W2, U1, K1, K2

5.

Kulturowy aspekt komunikacji

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, egzamin pisemny / ustny

obecnośc na zajęciach, udział w dyskusji, odrabianie zadań,
przygotowanie projektu, egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
kurs dedykowany studentom specjalizacji komunikowanie społeczne

Sylabusy
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Marketing zarządczy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.210.6220812a34ea9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

1 / Zrozumienie znaczenia marketingu i zachowań konsumentów w procesach rynkowych,

C2

2/ Uzyskanie wiedzy na temat narzędzi stosowanych w realizacji strategii marketingowych

C3

3/ Poznanie zasad i modeli zachowania konsumenta wykorzystywanych w procesie zarządzania marketingiem

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe koncepcje i zasady marketingu

SOC_K2_W11

zaliczenie pisemne
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W2

rolę marketingu w procesie zarządzania
przedsiębiorstwem i rynkiem

SOC_K2_W11

zaliczenie pisemne

W3

instrumenty marketingu mix i ich rolę w zarządzaniu
organizacją

SOC_K2_W11

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśniać zależności występujące w systemie
marketingowym (mikro i makro)

SOC_K2_U11

zaliczenie pisemne

U2

wykorzystywać instrumenty marketingu-mix
do budowy spójnych strategii marketingowych

SOC_K2_U11

zaliczenie pisemne

podejmowania podstawowych działań marketingowych
SOC_K2_K07
w systemie gospodarczym

zaliczenie pisemne

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 zajęć

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

rozwiązywanie kazusów

10

przygotowanie do egzaminu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ewolucja koncepcji marketingu
Marketing-mix

W1, W2, U1, K1

2.

Strategia produktu
Rozwój nowego produktu
Strategia ceny i dystrybucji
Strategia komunikacji

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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3.

Strategiczne planowanie marketingowe
Strategiczna analiza rynku
Segmentacja i pozycjonowanie

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Modele zachowania konsumenta
Teoria środków-celów
Postawy a zachowania konsumenckie
Analiza reakcji na reklamę
Analiza preferencji, wyboru i lojalności klienta

W1, W2, W3, U1, U2, K1

5.

Marketing wartości
Efektywność działań marketingowych

W2, W3, U2, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Rozwiązanie studium przypadku dotyczącego analizy i interpretacji
wskaźników marketingowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Filozoﬁa: klasyczna i współczesna myśl społeczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.210.61d432d99abb9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0000Programy i kwaliﬁkacje ogólne nieokreślone dalej

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

zapoznanie studentów z genezą, periodyzacją, podziałami dziedzinowymi i specyﬁczną problematyką ﬁlozoﬁi

C2

zapoznanie studentów z podstawową terminologią ﬁlozoﬁczną oraz z dyskusjami na temat metod i stylów
uprawiania ﬁlozoﬁi

C3

zapoznanie studentów z wybranymi postaciami, nurtami, koncepcjami i stanowiskami w dziejach ﬁlozoﬁi oraz
historią i problematyką wielkich sporów ﬁlozoﬁcznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kluczowe pojęcia ﬁlozoﬁczne, ich ewolucję i dyskusje
na temat ich znaczeń

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W05

egzamin

W2

specyﬁkę ﬁlozoﬁi - jej problematyki, metod
i terminologii - na tle innych dziedzin nauki i kultury

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W05

egzamin

W3

wiodące postaci, nurty, koncepcje i stanowiska
w dziejach ﬁlozoﬁi

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W05

esej, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

czytać ze zrozumieniem i interpretować ﬁlozoﬁczne
teksty źródłowe - klasyczne i współczesne

SOC_K2_U06

egzamin

U2

rozpoznać i zinterpretować kluczowe problemy
dyskutowane w dziejach ﬁlozoﬁi oraz usytuować je
w kontekście historycznym, ideowym i społecznym

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06

esej, egzamin

U3

rozpoznać, porównać i ocenić stanowiska i argumenty
formułowane w głównych sporach ﬁlozoﬁcznych

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U06

esej, egzamin

U4

rozpoznać i ocenić ﬁlozoﬁczne założenia i podstawy
koncepcji formułowanych w innych naukach,
w szczególności w naukach społecznych

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U06

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłębiania wiedzy w wybranej przez siebie dziedzinie
z uwzględnieniem kontekstu ﬁlozoﬁcznego

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06

esej

K2

podejmowania merytorycznej dyskusji odnoszącej się
do problematyki ﬁlozoﬁcznej w ramach rozwiązywania
teoretycznych i praktycznych problemów własnej
dziedziny badawczej

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K06

egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza, periodyzacja, podziały dziedzinowe, specyﬁczna problematyka, metody i
terminologia ﬁlozoﬁi. Przykładowe przedmioty refeleksji ﬁlozoﬁcznej i jej
ośrodkowe pojęcia.

W1, W2

2.

Wybrane postaci, nurty, koncepcje i stanowiska w dziejach ﬁlozoﬁi: starożytność i
średniowiecze - presokratycy, Sokrates, Platon, Arystoteles, szkoły
późnostarożytne, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu (na podstawie tekstów
źródłowych).

W3, U1, U2

3.

Wybrane postaci, nurty, koncepcje i stanowiska w dziejach ﬁlozoﬁi: epoka
nowożytna - Kartezjusz, Pascal, brytyjscy empiryści, Kant, Hegel, Marks, Nietzsche
(na podstawie tekstów źródłowych)

W3, U1, U2

4.

Wybrane postaci, nurty, koncepcje i stanowiska w dziejach ﬁlozoﬁi: współczesność
- fenomenologia, hermeneutyka, ﬁlozoﬁa dialogu, ﬁlozoﬁa analityczna,
postmodernizm (na podstawie tekstów źródłowych).

W3, U1, U2, U4

5.

Główne spory i dyskusje w dziejach ﬁlozoﬁi (metaﬁzyczne, epistemologiczne,
aksjologiczne i polityczne) - ich przedmiot, historyczny kontekst, formułowane
stanowiska i argumenty.

W1, U2, U3, U4, K1, K2

6.

Filozoﬁczne założenia teorii naukowych (w szczególności socjologicznych), doktryn
politycznych i praktyk artystycznych. Odzwierciedlenie ﬁlozoﬁcznych koncepcji we W2, U4, K1, K2
współczesnych dyskusjach i kontrowersjach ideologicznych i etycznych.

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

Formy zaliczenia
esej, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularna obecność na zajęciach, aktywny udział w dyskusjach,
potwierdzający znajomość tekstów źródłowych i literatury przedmiotu,
pozytywnie oceniony esej, pozytywnie zdany egzamin ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Akceptowalne nie więcej niż dwie nieobecności na zajęciach

Sylabusy
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Kultura i media
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.210.5cdd5fda72be8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu teorii mediów oraz historii mediów w Polsce. Student poznaje różne
gatunki medialne, ich rozwój, znaczenie dla polskiej mediasfery i kultury.

Efekty uczenia 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 funkcjonowanie treści medialnych
w całościowym systemie społecznym i kulturowym.
Potraﬁ dekodować i odczytywać ukryte treści
medialne.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W09

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

SOC_K2_U08

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Krytycznie i analitycznie oceniać treści medialne.
Weryﬁkować ich prawdziwość i aktualność. Znać
historię rozwoju rozmaitych gatunków medialnych
w polskim systemie społeczno-kulturowym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student gotów jest budować własne postawy
w oparciu o umiejętności rozpoznawania treści
jawnych i ukrytych w przekazach medialnych. W
przyszłości gotów jest podejmować wyzwania
zawodowe w dziedzinie komunikacji medialnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Zapoznanie się z historią polskich mediów, w szczególności produkcji
telewizyjnych tekstów kulturowych. Nabycie umiejętności dekonstruowania
tekstów kulturowych. Deszyfrowanie jawnej i ukrytej funkcji przekazów.
Znajomość rozwoju telewizji w Polsce. Zapoznanie się z rozmaitymi formami
przekazu, ich powstawaniem i rozwojem. Poznanie modeli komunikacji medialnej.

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aktywny udział w dyskusji, prezentacja multimedialna
prezentacja, egzamin pisemny / ustny przygotowana na podstawie wskazanego tematu oraz
literatury.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań

Sylabusy
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Wprowadzenie do zarządzania projektami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.210.1559125902.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat podstawowych narzędzi zarządzania projektami i przećwiczenie jej w praktyce

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

uczestnicy posiadają wiedzę na temat metodyk
zarządzania projektami

SOC_K2_W11

projekt, prezentacja
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W2

uczestnicy znają najważniejsze techniki zarządzania
projektami

SOC_K2_W11

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

uczestnicy potraﬁą wybierać adekwatne techniki
zarządzania projektami

SOC_K2_U07

projekt, prezentacja

U2

uczestnicy potraﬁą stosować techniki zarządzania
projektam

SOC_K2_U07

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestnicy są gotowi do zastosowania poznanych
technik w realizowanych projektach

SOC_K2_K02

projekt, prezentacja

K2

uczestnicy są gotowi do reﬂeksji nad sposobami
lepszego zarządzania projektami

SOC_K2_K02

projekt, prezentacja

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Projekt - wprowadzenie: specyﬁka, metodyki

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Cele - rola i deﬁniowanie

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Zespół - budowanie i zarządzanie

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Harmonogram - struktura podziału pracy, metoda ścieżki krytycznej

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Finanse w projekcie - kategorie kosztów, źródła ﬁnansowania

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Ryzyko - identyﬁkacja i zarządzanie

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Współpraca - spotkania, komunikacja, oprogramowanie

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Prezentacje projektów

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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9.

Zaliczenie/podsumowanie

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, prezentacja

uzyskanie ponad 50% punktów dla każdej z form zaliczenia, obecność na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kluczowe dla osiągnięcia efektów uczenia się są aktywny udział w zajęciach oraz zaplanowanie projektu. Dlatego też,
obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Statystyczna analiza danych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.210.1559294800.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia mają charakter łączony: wykładowo-warsztatowy. Głównym celem kursu jest rozszerzenie wiedzy
na temat podstawowych technik analitycznych, omawianych w ramach Wprowadzenia do statystycznej analizy
danych – i wykorzystanie tej wiedzy w praktyce do analizy rzeczywistych danych społecznych. Pierwsza część
kursu odwołuje się do podstaw statystyki opisowej oraz najpopularniejszych testów parametrycznych
i nieparametrycznych (badanie różnicy średnich, korelacji oraz zależności w tabelach krzyżowych). Druga część
kursu obejmuje regresję liniową dwóch i więcej zmiennych (w tym przygotowanie danych, uwzględnianie
interakcji, diagnostykę modelu i interpretację wyników).

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

Posiadanie wiedzy na temat statystyk opisowych: miar
tendencji centralnej i rozproszenia

SOC_K2_W06,
SOC_K2_W10

raport, egzamin pisemny
/ ustny

W2

Posiadanie wiedzy na temat statystyk indukcyjnych:
SOC_K2_W06,
testy statystyczne (chi-kwadrat, test t studenta, test F,
SOC_K2_W10
testy nieparametryczne)

raport, egzamin pisemny
/ ustny

W3

Posiadanie wiedzy na temat analiz wielozmiennowych:
tabele krzyżowe, ANOVA, regresja liniowa

SOC_K2_W06,
SOC_K2_W10

raport, egzamin pisemny
/ ustny

U1

Student potraﬁ wykorzystać statystyki opisowe: miary
tendencji centralnej i rozproszenia

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

raport, egzamin pisemny
/ ustny

U2

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
Student potraﬁ wykorzystać statystyki indukcyjne:
SOC_K2_U03,
testy statystyczne (chi-kwadrat, test t studenta, test F,
SOC_K2_U04,
testy nieparametryczne)
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

raport, egzamin pisemny
/ ustny

U3

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

raport, egzamin pisemny
/ ustny

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Student potraﬁ wykonać analizy wielozmiennowe:
tabele krzyżowe, ANOVA, regresję liniowę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Umiejętność pracy w grupie nad raportem z analizy
danych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie raportu

70

rozwiązywanie zadań

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

Sylabusy

45 / 501

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Miary tendencji centralnej i miary rozproszenia, asymetria rozkładu

W1, U1, K1

2.

Tabele krzyżowe

W3, U3, K1

3.

Test niezależności chi-kwadrat

W3, U3, K1

4.

Miary siły związku dla zmiennych nominalnych i porządkowych

W2, W3, U2, U3, K1

5.

Tabele wielokrotnego wyboru

W3, U3, K1

6.

Rozkłady statystyk z próby. Własności rozkładu normalnego, standaryzacja
zmiennych. Błąd standardowy, przedział ufności.

W2, U2, K1

7.

Testy różnicy średnich – testy t Studenta dla prób zależnych i niezależnych

W2, U2, K1

8.

Analiza wariancji (ANOVA)

W2, W3, U2, U3, K1

9.

Wprowadzenie do regresji liniowej

W3, U3, K1

10.

Regresja liniowa z jedną zmienną niezależną

W3, U3, K1

11.

Regresja liniowa z dwoma zmiennymi niezależnymi. Zmienne jakościowe jako
zmienne niezależne

W3, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

raport, egzamin pisemny
/ ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena końcowa jest średnią z czterech zadań: 1) przygotowania
dwóch raportów z analizy danych zaliczanych na ocenę. Pierwszy
obejmuje przeanalizowanie zadanej bazy danych i sporządzenie
raportu na wybrany temat (postawienie trzech hipotez i ich
zweryﬁkowanie). Drugi dotyczy analizy wybranej problematyki z
wykorzystaniem modelu regresji liniowej. 2) dwóch testów
cząstkowych (w połowie zajęć - tematy do regresji liniowej i na
koniec - z regresji liniowej).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursów: „Metody empirycznych badań społecznych”, „Wprowadzenia do statystycznej analizy danych” oraz
„Wykorzystanie programów do analizy danych ilościowych (SPSS i Excel) ” lub wykazanie znajomości obsługi IBM SPSS
Statistics.

Sylabusy
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Współczesne metody i techniki badań w komunikacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.230.6220b4e5e55e1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest prezentacja stanu wiedzy oraz wiodących nurtów i trendów metodologicznych dotyczących
współczesnych strategii badań nad zjawiskami i procesami komunikowania się na tle aktualnych problemów
wynikających m.in. z rozwoju technologii informatycznych, wielokulturowości, globalizacji, dylematów związanych
z poczuciem tożsamości, zwrotu wizualnego w kulturze popularnej. W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną
najważniejsze nurty metodologiczne i podejścia analityczne w badaniach nad komunikowaniem się zgodnie
z istniejącymi tradycjami badawczymi w dziedzinie teorii komunikacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna wiodące nurty i trendy metodologiczne
w zakresie analizy/badania zjawisk i procesów
komunikacyjnych

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W09

egzamin pisemny,
projekt

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08

egzamin pisemny,
projekt

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować zjawiska i procesy
komunikacyjne z wykorzystaniem wybranych strategii
metodologicznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student umie współpracować w zespole i podejmować
polemikę z innymi osobami

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza semiotyczna

W1, U1, K1

2.

Analiza pola semantycznego

W1, U1, K1

3.

Analiza treści (jakościowa, ilościowa, mieszana)

W1, U1, K1

4.

Analiza konwersacyjna

W1, U1, K1

5.

Analiza narracji

W1, U1, K1

6.

Analiza dyskursu

W1, U1, K1

7.

Analiza retoryczna

W1, U1, K1

8.

AI i Humanistyka cyfrowa

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny, projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie

Sylabusy
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Studia nad kapitałem ludzkim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.210.622082beda450.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie studentom różnych aspektów funkcjonowania kapitału ludzkiego w realiach
polskiego rynku pracy. Kurs pomyślany jest jako cykl prelekcji przygotowanych przez kadrę Centrum Ewaluacji
i Analiz Polityk Publicznych UJ w oparciu o badania prowadzone przez Centrum. Tematyka kursu obejmować
będzie m.in. kwestie zarządzania kapitałem ludzkim w polskich ﬁrmach, pomiaru podaży i popytu na różnego
rodzaju kompetencje, uczenia się przez całe życie, roli wieku i płci na rynku pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

50 / 501

W1

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

zaliczenie ustne

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U08

zaliczenie ustne

Gotowość włączenia się do dyskusji nad zagadnieniami SOC_K2_K01,
dotyczącymi kapitału ludzkiego
SOC_K2_K06

zaliczenie ustne

Znajomość różnych aspektów funkcjonowania kapitału
ludzkiego

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Umiejętność analizy uwarunkowań i mechanizmów
kształtowania się i różnicowania kapitału ludzkiego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

• koncepcje kapitału ludzkiego
• zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich ﬁrmach
• rynek pracy a struktura wiekowa
1.

• uczenie się przez całe życie (life-long learning)

W1, U1, K1

• problem (nie)dopasowania między popytem i podażą na różnego rodzaju
kompetencje
• analiza zróżnicowanej sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy
• publiczne wsparcie przedsiębiorstw

Informacje rozszerzone

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne uczestnictwo w zajęciach
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Społeczeństwo cyfrowe (1)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.210.62274076dd235.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu będzie zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami teoretycznymi i przykładami badań
naukowych prowadzonych w zakresie analiz społeczeństwa cyfrowego - jego rozwoju, dynamiki, a także wyzwań,
z jakimi mierzą się jednostki, grupy i całe społeczeństwa w dobie postępującej rewolucji technologicznej. W toku
zajęć studenci zdobędą instrumentarium pojęć niezbędnych do analizowania zjawisk społecznych w świecie ICT
i nauczą się stosować wypracowane kategorie do obserwowanych wymiarów życia społecznego. Będą też mieli
okazję samodzielnie zgromadzić i przeanalizować dane empiryczne na temat wybranych zagadnień
teoretycznych omawianych podczas zajęć. W pierwszym semestrze kurs obejmie sześć bloków tematycznych,
zorientowanych na zagadnienia makrospołeczne, związane z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych
w świecie społecznym i w służbie społeczeństwu. Skupimy się na takich zagadnieniach, jak: (1) Dataﬁkacja, (2)
Algorytmy, (3) Nadzór, (4) Fake news i dezinformacja, (5) Ramy prawne i rola państwa w regulowaniu przestrzeni
cyfrowej, a także (6) Rynek pracy przyszłości. Każdy ze wskazanych obszarów tematycznych omówiony zostanie
w oparciu o krótki wykład wprowadzający, analizę tekstów źródłowych oraz dyskusję wokół case’ów analitycznych
przygotowanych przez studentów. Dzięki temu, poza znajomością literatury przedmiotu, studenci wyćwiczą też
praktyczną umiejętność gromadzenia i analizowania danych cyfrowych, egzempliﬁkujących problematykę
omawianą podczas wykładów.

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 sposób pogłębiony
zagadnienia z zakresu nauk społecznych
i humanistycznych oraz posiada pogłębioną wiedzę
o miejscu socjologii w systemie nauk i jej relacjach
z innymi dyscyplinami

SOC_K2_W01

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

Student zna i rozumie w sposób pogłębiony
współczesne spory teoretyczne i metodologiczne
prowadzone w socjologii na temat struktur i instytucji
oraz rodzajów więzi społecznych i ich historycznej
ewolucji

SOC_K2_W09

egzamin pisemny,
prezentacja

U1

Student potraﬁ prawidłowo interpretować i wyjaśniać
zjawiska społeczne (polityczne, kulturowe,
gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii
socjologicznych w sposób metodologicznie poprawny

SOC_K2_U01

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

Student potraﬁ zastosować wiedzę teoretyczną
do opisu i analizy przyczyn i przebiegu konkretnych
procesów i zjawisk społecznych oraz potraﬁ
formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane
i metody analiz

SOC_K2_U02

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

Student potraﬁ przygotować wystąpienia ustne,
w języku polskim i języku obcym z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych
źródeł z obszaru nauk społecznych i humanistycznych

SOC_K2_U10

prezentacja

SOC_K2_K01

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

Student jest gotów do ciągłego uczenia się oraz
posiada umiejętności doskonalenia swoich
umiejętności zawodowych z wykorzystaniem
nowoczesnych środków i metod, potraﬁ inspirować
i organizować proces uczenia się innych osób
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K2

Student jest gotów do samodzielnego i krytycznego
uzupełniania wiedzy i umiejętności rozszerzonych
o wymiar interdyscyplinarny

egzamin pisemny,
prezentacja

SOC_K2_K06

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

analiza i przygotowanie danych

5

analiza problemu

5

konsultacje

5

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

15

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

(1) Społeczeństwo cyfrowe - wprowadzenie

W1, W2, U1, U2

2.

(2) Człowiek w świecie nowych technologii cyfrowych

W1, W2, U1, U2

(3) Dane jako paliwo, czyli o procesie dataﬁkacji i jego konsekwencjach dla
jednostek i społeczeństw
3.

W1, W2, U1, U2
Cukier, Schoenberger, 2013. Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie,
pracę i życie

4.

Sylabusy

(4) Dataﬁkacja i jej społeczne konsekwencje (przykłady)

U3, K1, K2
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(5) Wokół procesu algorytmizacji rzeczywistości społecznej - input/output, a co
pomiędzy?
5.

W1, W2, U1, U2

Fry, 2019. Hello World: Being Human in the Age of Algorithms
https://panoptykon.org/sztuczna-inteligencja-non-ﬁction
(6) Dylematy etyczne związane z postępującą algorytmizacją świata społecznego
(przykłady)

6.

U3, K1, K2

(7) Społeczeństwo nadzoru - kapitalizm nadzoru. Kto wie o nas wszystko?
7.

Zuboﬀ, 2019. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at
the New Frontier of Power

8.

(8) Wyzwania związane z rozwojem społeczeństwa nadzoru (przykłady)

W1, W2, U1, U2

U3, K1, K2

(9) W świecie fake news i dezinformacji, czyli komu (nie) ufać?
Mc Aﬀee, 2021. The Curious Person's Guide to Fighting Fake News

9.

W1, W2, U1, U2

Hatalska, 2014. Cząstki przyciągania. Jak budować niestandardowe kampanie
reklamowe, Helion.
10.

(10) Jak utrzymać zdrową dietę informacyjną? (przykłady)

U3, K1, K2

(11) Ramy prawne i rola państwa w regulowaniu przestrzeni cyfrowej - kto (i czy)
powstrzyma cyfrowych gigantów?
11.

W1, W2, U1, U2
Śledziewska, Włoch, 2020. Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają
świat?

12.

(12) Po co nam zewnętrzny regulator w świecie cyfrowym? (przykłady)

U3, K1, K2

(13) Praca przyszłości - nowe wartości, nowy paradygmat, nowe relacje władzy
13.

W1, W2, U1, U2
Mike, 2020. Uber: Walka o władzę

14.

(14) Pracownik rynku pracy przyszłości (przykłady)

U3, K1, K2

15.

(15) Podsumowanie pierwszego semestru zajęć. Dyskusja wokół głównych
wyzwań moralnych i etycznych społeczeństwa ery cyfrowej.

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

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny, prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Socjologiczne seminaria naukowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.210.6204cc1078aac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z wybranymi badaniami naukowymi realizowanymi w Instytucie Socjologii oraz ich efektami publikacjami naukowymi.

C2

Przekazanie wiedzy o przygotowaniu i realizacji projektów badawczych oraz przygotowaniu i tworzeniu prac
naukowych.

C3

Zaangażowanie w badania naukowe realizowane w Instytucie.

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

zakres, tematykę i problematykę wybranych badań
naukowych realizowanych w Instytucie Socjologii
i powstałych z nich lub powstających publikacji
naukowych

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W10

zaliczenie

W2

istotę naukowego procesu poznawczego: dokonywania
przeglądu stanu wiedzy na dany temat, stawiania
pytań badawczych i hipotez, doboru metod i technik
badania, realizacji badania, opracowania danych,
prezentacji i dyskusji wyników, formułowania
wniosków

SOC_K2_W01

zaliczenie

W3

strukturę prac naukowych

SOC_K2_W01

zaliczenie

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyróżnić etapy przygotowania i realizacji projektu
badawczego oraz przygotowania i stworzenia pracy
naukowej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia pracy w jednym z prezentowanych
na zajęciach projektów badawczych lub innym
projekcie realizowanym w Instytucie

SOC_K2_K02

zaliczenie

K2

zaplanowania własnego projektu badawczego i pracy
naukowej - projektu magisterskiego i pracy
magisterskiej

SOC_K2_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

15

Przygotowanie prac pisemnych

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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Zasadniczą część zajęć będą stanowić prezentacje wybranych zrealizowanych lub
aktualnie realizowanych w Instytucie projektów badawczych. Prezentacji będą
dokonywać osoby realizujące te projekty. Na zajęciach będą również dyskutowane
W1, W2, W3, U1, K1, K2
wybrane publikacje naukowe powstałe w toku realizacji projektów. Oprócz tego
przemiotem zajęć będzie dyskusja literatury metodologicznej dotyczącej procesu
poznania naukowego oraz poradników metodycznych, jak przygotowywać projekty
badawcze i jak pisać prace naukowe.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywny udział w zajęciach. Złożenie mini-prac zaliczeniowych:
notatek z pracy własnej i recenzji publikacji.
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Prawo prasowe i autorskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.250.5cdd5fdc9aeab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

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 zagadnienia prawa
prasowego i autorskiego

SOC_K2_W01

prezentacja

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ wykorzystać wiedzę z zakresu
prawa prasowego i autorskiego w planowaniu działań
badawczych i komunikacyjnych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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Student/ka jest gotów/gotowa do krytycznego
wykorzystania zdobytej wiedzy

K1

SOC_K2_K01

prezentacja

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

Forma aktywności studenta
studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

konwersatorium

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawo prasowe

W1, U1, K1

2.

Prawo autorskie

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność podczas zajęć oraz przygotowanie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dedykowany studentom specjalizacji komunikowanie społeczne.

Sylabusy
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Warsztaty z przygotowania danych do analiz statystycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.230.6220857493143.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami przygotowania danych do analiz statystycznych
z wykorzystaniem programów SPSS i Excel.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady związane ze stosowaniem odpowiednich
programów komputerowych w analizie

SOC_K2_W06

zaliczenie

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U08

zaliczenie

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z odpowiedniego oprogramowania
w przygotowaniu danych do analizy i w ich analizie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy grupowej

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

wykonanie ćwiczeń

20

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

wykonanie ćwiczeń

20

konsultacje

5

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1. Przygotowanie danych do analizy.
2. Przetwarzanie danych pod kątem analiz.

1.

W1, U1, K1

3. Ocena jakości przygotowanych danych do analizy.
4. Identyﬁkacja nietypowych obserwacji w danych.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie się do ćwiczeń, zrobienie zadań/prac domowych

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie się do ćwiczeń, zrobienie zadań/prac domowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Konieczność obecności na zajęciach jest ustalana z prowadzącymi, brak konieczności znajomości programów wcześniej.

Sylabusy
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Prawo a sztuczna inteligencja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.210.6227407751495.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest wyrobienie o uczestników świadomości problemów prawnych związanych ze stosowaniem
technologii określanych nazwą "Sztuczna Inteligencja" (SI). Omówione zostaną cechy poszczególnych matod
i technik SI, oraz ich silne i słabe strony, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zrozumiałości działania
algorytmów, ich objaśnialności (explainability) oraz przejrzystości (transparency) w kontekście koncepcji
sztucznej inteligencji godnej zaufania (trustworthy AI). Zindetyﬁkowane zostaną ryzyka stosowania systemów
inteligentnych w różnych obszarach życia społecznego (np. ﬁnanse, zatrudnienie, prawo, polityka, obronność) dla
ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony prywatności oraz zakazu
dyskryminacji. Przedmiotem dyskusji będą projekty regulacyjne dotyczące problematyki SI tworzone na poziomie
europejskim oraz zagadnienia związane z koncepcjami przypisania podmiotowości prawnej systemom
inteligentnym.

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

korzyści i ryzyka wynikające ze stosowania narzędzi SI
w różnych dziedzinach życia społecznego

SOC_K2_W05

esej

W2

problemy prawne związane w korzystaniem z narzędzi
SI oraz koncepcje ich rozwiązania, także na poziomie
regulacyjnym

SOC_K2_W02

esej

W3

koncepcje i argumenty w sporze o odpowiedzialność
prawną związaną z SI oraz o ewentualne przypisanie
podmiotowości prawnej SI

SOC_K2_W09

esej

W4

podstawowe metody i techniki SI oraz zna obszary
zastosowania systemów inteligentnych.

SOC_K2_W02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

sklasyﬁkować metody i techniki SI oraz wskazać
korzyści i ryzyka dla społeczeństwa związane
ze stosowaniem tych systemów

SOC_K2_U02

esej

U2

przedstawić stan sporu o odpowiedzialność prawną
związaną z funkcjonowaniem systemów inteligentnych
w jego poszczególnych obszarach

SOC_K2_U03

esej

SOC_K2_K01

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego pozyskiwania wiedzy na temat rozwoju
regulacji prawnej dotyczącej systemów inteligentnych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

15

analiza problemu

15

przygotowanie eseju

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie Sztucznej Inteligencji (SI). Metody i techniki SI oraz obszary ich
zastosowania.

W4

2.

Cechy systemów inteligentnych istotne z punktu widzenia dyskursu
normatywnego. Pojęcie objaśnialnej (explainable) Sztucznej Inteligencji (XAI).

W1, W4, U1

3.

Korzyści oraz ryzyka związane z zastosowaniem systemów inteligentnych z
punktu widzenia ochrony praw człowieka.

W1, W2, U1, K1

4.

Sztuczna Inteligencja a różne typy odpowiedzialności prawnej.

W2, W3, U2, K1

5.

Wybrane problemy związane z koncepcjami i projektami regulacji
odpowiedzialności prawnej związanej z posługiwaniem się systemami
inteligentnymi.

W2, W3, U2, K1

6.

Problem podmiotowości prawnej systemów inteligentnych

W3, U2, K1

7.

Prawne implikacje transformacji relacji społecznych przez technologię SI

W1, W2, K1

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

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praca pisemna na temat objęty problematyką zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Warsztat pracy naukowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.210.6204cb789663a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu będzie wyposażenie osób studiujących w praktyczne umiejętności ułatwiające pracę badawczą
w trakcie przygotowywania prac naukowych oraz przydatne w trakcie indywidualnej oraz zespołowej pracy
socjologa/socjolożki. Kurs będzie mieć w całości charakter warsztatów i będzie uczyć praktycznych umiejętności
przydatnych w czasie studiów oraz na rynku pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Osoby studiujące znają podstawowe zasady
SOC_K2_W06,
organizowania pracy badawczej oraz przygotowywania
SOC_K2_W11
prac naukowych

zaliczenie

W2

Osoby studiujące znają standardy etyczne odnoszące
się do prowadzenia pracy naukowej.

SOC_K2_W10

zaliczenie

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

zaliczenie

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Osoby studiujące potraﬁą poprawnie przygotować
prace naukowe, komunikować wyniki swojej pracy
naukowej, szukać odpowiednich źródeł od pracy
naukowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Osoby studiujące potraﬁą pracować w grupie oraz
komunikować wyniki pracy naukowej do różnych
gremiów.

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

10

wykonanie ćwiczeń

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praca badawcza - szukanie materiałów, szukanie danych socjologicznych

W1, W2, U1

2.

Warsztat pisarski - dobre praktyki i praktyczne przygotowanie

W1, W2, U1, K1

3.

Komunikowanie wyników badań naukowych

U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, realizacja ćwiczeń praktycznych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Globalne narracje zmiany
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.250.6220ba2433f11.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przygotowanie studentów do udziału w narracjach na temat zmian społecznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student.ka wie i rozumie, czym są globalne narracje
zmian

SOC_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

Student.ka zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady
wyłaniania się i funkcjonowania struktur i instytucji
oraz posiada pogłębioną wiedzę o wybranych
strukturach, instytucjach społecznych i ich
wzajemnych relacjach szczególnie w kontekście
zmiany społecznej

SOC_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

Student.ka zna i rozumie w sposób pogłębiony rodzaje
więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości oraz
posiada wiedzę pogłębioną w odniesieniu
do wybranych kategorii więzi społecznych

SOC_K2_W04

zaliczenie na ocenę

U1

Student.ka potraﬁ prawidłowo interpretować
i wyjaśniać zjawiska społeczne (polityczne, kulturowe,
gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii
socjologicznych w sposób metodologicznie poprawny

SOC_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Student.ka potraﬁ zaproponować działania w celu
rozwiązania konkretnych problemów społecznych
i przeprowadzić odpowiednie procedury

SOC_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U3

Student.ka potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
w różnych zakresach i formach, rozszerzoną
o krytyczną analizę skuteczności i przydatności
stosowanej wiedzy

SOC_K2_U06

zaliczenie na ocenę

K1

student.ka do ciągłego uczenia się oraz posiada
umiejętności doskonalenia swoich umiejętności
zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych
środków i metod, potraﬁ inspirować i organizować
proces uczenia się innych osób

SOC_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

Student.ka jest gotów do pracy w zespole przyjmując
różne role, skutecznie komunikować się z otoczeniem,
cechuje go wrażliwość etyczna, poczucie
odpowiedzialności

SOC_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

Student.ka jest gotów do angażowanie się
w przygotowanie i realizacje projektów społecznych
i potraﬁ przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne
swojej działalności

SOC_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

40

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie projektu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Globalne narracje zmiany (m. in. wokół klimatu, energetyki, ruchów
ludnościowych, środowisk mniejszościowych, zdrowia i choroby, miast i
metropolii). Tematyka kursu zmienna.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, wykład konwersatoryjny, metoda projektów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach, realizacja zadań, przygotowanie miniprojektów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs składa się się z 4 wątków tematycznych (m. in. klimat, energetyka, miasto, społeczeństwo troski, ruchy ludonościowe,
zdrowia i choroba). Oferta będzie co roku uaktualniana. Student.ka ma możliwośc wyboru tematów spośród aktualnie
oferowanych. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Metody wizualizacji danych 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.250.1559895721.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Praktyczne umiejętności: projektowania, budowy, prezentacji wizualizacji interaktywnych w nowoczesnym
narzędziu Microsoft PowerBI.

Efekty uczenia 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 budowy wizualizacji
interaktywnych; wykorzystanie różnorodnych grafów
dla określonych typów danych i celów analitycznych
jak i prezentacyjnych; logikę i technikalia pracy
na nowoczesnych narzędziach do wizualizacji danych;
podstawowe zasady łączenia danych z wielu źródeł.

SOC_K2_W06

projekt, prezentacja

W2

Znajomość nowoczesnych programów analitycznych
i do interaktywnych prezentacji danych.

SOC_K2_W06

projekt, prezentacja

SOC_K2_U03

projekt, prezentacja

Umiejętność wyjaśniania i opisu złożonych wizualizacji
interaktywnych, a także wyjaśniania wyników
SOC_K2_K01,
w interaktywnych narzędziach wizualnych. Praca
SOC_K2_K07
w grupach i "publiczne" prezentacje podczas wspierają
wspomniane umiejętności.

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Projektować i wykonywać zaawansowane wizualizacji
i aplikacje interaktywne.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie raportu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Teoria wizualizacji:
a. Rys historyczny: kluczowe postacie w historii wizualizacji.
b. Badania i osiągnięcia teorii percepcji.
2. Największe i powszechne błędy w wizualizacji danych.
3. Najlepsze praktyki w wizualizacji danych jakościowych i ilościowych.
4. Najpopularniejsze narzędzia służące do wizualizacji danych.
5. Zapoznanie z narzędziem Microsoft Power BI:
a. Kluczowe element oprogramowania analitycznego.
b. Dodawanie źródeł danych i przechowywanie danych.
c. Modelowanie danych (1 zbiór danych).
6. Metodologia budowy projektów skupionych na wizualizacji danych:
a. Łączenie danych z wielu źródeł.
b. Budowa modelu relacyjnego.
c. Opis i kodowanie danych.
d. Podstawowe transformacje danych.
7. Wizualizacja zależności między danymi:
a. Tabele logiczne, wielowymiarowe tabele wskaźnikowe.
b. Łączenie tabel – budowa relacji między tabelami.
c. Konkatenacja wielu tabel w jedną oraz łączenie tabel z obiektami do
wizualizacji.
8. Podstawowe techniki eksploracji i wizualizacji danych.
a. Drzewo decyzyjne wyboru wizualizacji do typu danych.
9. Wizualizacje statyczne – wizualizacje dynamiczne.
10. Co to jest Dashboard?
11. Jak zbudować „Dynamiczny Dashboard”?
a. Prezentacja danych w czasie.
b. Prezentacja danych dla grupy obiektów.
c. Wykresy dynamiczne: słupkowe, liniowe, radarowe, rozrzutu, siatkowe, kołowe,
lejkowe, blokowe, zegarowe, Mekko.
12. Techniki pogłębiania analiz za pomocą obiektów interaktywnych: selekcje,
wielokrotne selekcje, odwołania cykliczne, story telling.
13. Tabele przestawne statyczne i tabele dynamiczne.
14. Co to jest Scorecard?
15. Jak zbudować „Dynamiczny Scorecard”?
a. Prezentacja danych dla różnych grup respondentów.
b. Filtrowanie dynamiczne.
c. Budowa warunków logicznych i formatowanie kolorystyczne osiągniętych
wyników.
d. Zastosowanie scorecardów w badaniach jakościowych postawm (Leadership
Behavioral Self-Assessment).

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, burza mózgów
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
realizacja własnego projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu Metod i Technik Badawczych.

Sylabusy
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Dystopie społeczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.210.62274077ad738.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Choć literatura utopijna nie traci do dziś znaczenia i od czasu ukazania się słynnej Utopii Tomasza Morusa
przeżywa kolejne fale popularności, to nie dominuje ona w krajobrazie współczesnej, szeroko pojętej fantastyki
socjologicznej. Od końca XIX wieku jej miejsce zaczęła zajmować dystopia, a tak znane powieści jak Nowy
wspaniały świat Aldousa Huxleya oraz Rok 1984 George’a Orwella stały się wzorcami dla wielu pokoleń autorów.
Dystopie zawładnęły dziś wyobraźnią czytelników i kinomanów, przedstawiając nowoczesność w świetle
szerokiego spektrum alternatywnych przyszłości i ujawniając jej najgorsze strony. Zarazem literatura dystopijna
każe powtarzać na różne sposoby pytania o indywidualne i społeczne wybory, zarysowując możliwości,
ograniczenia i zagrożenia, które wiążą się ze zmianą społeczną. W ramach proponowanego warsztatu, zostaną
przedyskutowane wybrane dystopie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku. Zostaną one porównane
do przesłania płynącego z naukowej literatury socjologicznej. Czy dystopie mówią nam o nowoczesności to samo
co socjologia? Czy dystopie ostatecznie pogrzebały nadzieje utopizmu? Czy dystopie konkurują z socjologią czy
też może raczej uzupełniają ją w opisywaniu i wyjaśnianiu społecznego świata? Czy są raczej opisem czy
spekulacją na temat przyszłości? Te i podobne pytania będą przedmiotem dyskusji w ramach proponowanych
zajęć, których podstawowym celem jest poszerzenie wyobraźni socjologicznej wszystkich uczestników.

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

Studentka/student będzie znał główne dzieła
dystopijne dziewiętnastego i dwudziestego wieku oraz
poglądy i motywacje ich autorów. Będzie też znał
historyczne tło ich powstania oraz socjologiczne
wnioski, które płyną z analizy tych dzieł.

SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W08

zaliczenie na ocenę, esej

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06

zaliczenie na ocenę, esej

SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Studentka/student potraﬁ
analizować literaturę piękną, wykorzystując swą
wiedzę socjologiczną oraz potraﬁ
diagnozować przemiany kulturowe i polityczne
na podstwie analizy dzieła literackiego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do angażowania się w dyskujsje
na temat związków między sztuką a socjologią oraz
uzyskuje większą wrażliwość na doświadczenia
społeczne.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Żródła dystopii: kryzys utopii, satyra społeczna, krytyka idei postępu.
2.Historia i rodzaje dystopii a przemiany strukturalne i kulturowe.
3. Wybrane dystopie naukowo-techniczne: Walter Besant, "The Inner House";
Aldous Huxley, "Nowy, wspaniały świat"; Stanisław Lem, "Powrót z gwiazd".
1.

4. Wybrane dystopie polityczne: Jack London, "Żelazna stopa"; George Orwell,
"Rok 1984"; Karin Boye, "Kallokaina"; David Karp, "One".

W1, U1, K1

5. Współczesne dystopie: Margaret Atwood, "Opowieść podręcznej"; P. D. James,
"The Children of Men"; Dave Eggers, "Krąg".

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej porównujący dwie wybrane dystopie oraz ich socjologiczne
treści.
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Dostęp do informacji oraz ich ochrona w badaniach społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.210.603e0f0aea19b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0000Programy i kwaliﬁkacje ogólne nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

wykształcenie u studentów prawidłowego rozumienia i stosowania wybranych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego w badaniach naukowych

C2

Wykształcenie umiejętności zlokalizowania katalogu potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa informacji, oraz
projektowania systemu zabezpieczeń

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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znajomość przepisów prawa powszechnie
obowiązującego regulujących problematykę dostępu
do informacji publicznej i ochrony danych osobowych
oraz podstawowych rekomendacje soft law w zakresie
zapewnienia cyberbezpieczeństwa badań naukowych

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W06

zaliczenie pisemne

U1

umiejętność zebrania na potrzeby badań naukowych
(w sposób zgodny z prawem) materiału badawczego
w postaci informacji publicznych oraz danych
osobowych, a następnie umiejetność ich
zabezpieczenia

SOC_K2_U05,
SOC_K2_U07

zaliczenie pisemne

U2

umiejętność zlokalizowania katalogu potencjalnych
zagrożeń bezpieczeństwa informacji, oraz
samodzielnego zaprojektowania systemu
zabezpieczeń

SOC_K2_U05,
SOC_K2_U07

zaliczenie pisemne

U3

umiejętność obsługi podstawowych systemów
informacji prawnej

SOC_K2_U05

zaliczenie pisemne

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K06

zaliczenie pisemne

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

posiadanie świadomości o konieczności spełniania
w toku badań społeczenych standardów z zakresu
ochrony informacji, w tym ochrony danych osobowych
oraz konieczności ciągłego uzupełniania wiedzy w tym
zakresie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

analiza aktów normatywnych

2

analiza orzecznictwa

2

przygotowanie dokumentacji

2

rozwiązywanie zadań problemowych

3

analiza problemu

2

przygotowanie do ćwiczeń

3

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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I. WPROWADZENIE
1. Freedom of information (FOI) w prawie Polskim
a) Zakres podmiotowy i przedmiotowy;
b) Dostęp do informacji publicznej, w tym w celach badawczych;
c) Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej.
2. Prawo ochrony danych osobowych:
a) Zakres podmiotowy i przedmiotowy zastosowania RODO z uwzględnieniem
krajowej regulacji wdrożeniowej;
b) Podstawowa terminologia dotycząca ochrony danych osobowych:
c) Przesłanki legalizacyjne przetwarzania danych osobowych
d) Zasady przetwarzania danych osobowych:
e) Prawa osób, których dane są przetwarzane
f)
Obowiązki Administratora danych oraz podmiotów przetwarzających dane:
g) Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych
h) Odpowiedzialność za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
3. Ochrona informacji, w tym danych osobowych w cyberprzestrzeni;
4. Nieuprawniony dostęp do informacji – drogi ochrony prawnej.

1.

II. ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM BADAŃ
SOCJOLOGICZNYCH 1. Pozyskiwanie materiału badawczego w trybie ustawy o
dostępie do informacji publicznej:
a) ustalenie podmiotu posiadającego informacje;
b) legitymacja do wystąpienia z wnioskiem o udzielnie legitymacji;
c) elementy formalne wniosku o udzielnie informacji publicznej;
d) przesłanki odmowy udzielenia dostępu do informacji publicznej;
e) drogi ochrony prawnej.
2. Specyﬁka przetwarzania danych osobowych do celów badań naukowych lub
historycznych lub do celów statystycznych, z uwzględnieniem zasad etyki
prowadzenia badań naukowych
3. Ochrona danych osobowych w toku projektowania, realizacji oraz publikacji
badań socjologicznych:
a) Ocena wstępna czy zbierane informacje pozwalają na ustalenie tożsamości
osoby ﬁzycznej;
b) Charakterystyka źródła pozyskiwania danych;
c) Ocena konieczności uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
d) Ocena konieczności uzyskania innych zgód np. na wykorzystanie wizerunku,
udział w badaniu czy zgody od innych podmiotów;
e) Ocena charakteru współpracy z innymi podmiotami przy realizacji badań oraz
przekazywanie lub udostępnianie danych osobowych pozyskanych w związku z
prowadzonym badaniem innym podmiotom;
f) Indywidualne obowiązki osoby prowadzącej badania, np.:
— zbieranie zgód na udział w badaniu oraz na przetwarzanie danych osobowych
w celach związanych z badaniem;
— zabezpieczenie danych osobowych;
— anonimizja albo pseudoaniminizacja danych po zakończeniu badania.
g) Rozdział odpowiedzialności za niezgodne z prawem przetwarzaniem danych
osobowych.
4. Cyberbezpieczeństwo w prowadzeniu badań naukowych:
a) Zagrożenia;
b) Standardy zabezpieczeń; w tym tzw. urządzeń końcowych;

W1, U1, U2, U3, K1

III. CZĘŚĆ WARSZTATOWA 1. Projektowanie metod pozyskiwania danych,
dokumentów oraz systemów zabezpieczeń danych na potrzeby badania
ilościowego;
2. Projektowanie metod pozyskiwania danych, projektowanie dokumentów oraz
systemów zabezpieczeń danych na potrzeby badania jakościowego.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie 50% punktów na teście zaliczeniowym

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Procesy grupowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.250.5cdd5fdb746af.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z procesami
grupowymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student/kat zna i rozumie czym są procesy grupowe

SOC_K2_W01

zaliczenie ustne, projekt
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W2

student/ka zna i rozumie podstawowe pojęcia
mikroscjologii

SOC_K2_W05

zaliczenie ustne, projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student/ka potraﬁ analizować procesy grupowe, w tym
komunikacyjne i władzy

SOC_K2_U01

zaliczenie ustne, projekt

U2

student/ka potraﬁ wykorzystać teorię do analizy
małych grup społecznych

SOC_K2_U02

zaliczenie ustne, projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest gotów/gotowa do samodzielnej pracy
i studiów w tym obszarze

SOC_K2_K01

zaliczenie ustne, projekt

K2

student/ka jest gotów/gotowa podejmować działania,
pracować w grupach, organizowac pracę grup,
przywodzić grupom

SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

zaliczenie ustne, projekt

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

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

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.

teoretyczne aspekty procesów grupowych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Cykl życia grupy

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Wpływ grupowy

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Teoria porównań społecznych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, projekt obecność na zajęciach, przygotowanie zadań, aktywność zajęcia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dedykowany jest studentom specjalizacji komunikowanie społeczne, ale zapraszam wszystkich studentów
zainteresowanych tematem

Sylabusy
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Konsumpcjonizm i jego badanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.250.5cdd5fc9e51f0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 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

Celem zajęć jest przekazanie: a/ wiedzy za zakresu socjologii konsumpcji, w tym wiedzy o modelowych cechach
społeczeństwa konsumpcyjnego; b/ umiejętności interpretacji rzeczywistości przy zastosowaniu uzyskanej
wiedzy; oraz c/ umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy do badania konkretnego (na przykład polskiego)
społeczeństwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

uczestnik kursu zdobywa wiedzę o cechach
wyróżniających społeczeństwo konsumpcyjne i jego
kulturę - ze szczególnym uwzględnieniem cechy
nazywanej konsumpcjonizmem. Punktem wyjścia jest
identyﬁkacja i charakterystyka zmian prowadzących
do zaistnienia społeczeństwa określanego mianem:
społeczeństwo konsumpcyjne. Przedmiotem
szczególnej uwagi są tu: transformacja aksjologiczna,
innowacje technologiczne, podwyższona mobilność
(kapitału, towarów, ludzi), pojawienie się nowych
sektorów gospodarki i nowych rodzajów dóbr
(konsumpcyjnych). Prezentacja wyliczonych czynników
sprawczych stanowi przygotowanie do analizy:
postępującego urynkowienia społeczeństw; przemian
struktury społecznej dokonujących się przy udziale
konsumpcji; kwestii budowania tożsamości
jednostkowej przy udziale konsumpcji. W ramach zajęć
zostaną też przedstawione podstawowe pojęcia
służące interpretacji konsumpcjonizmu i teorie
społeczeństwa konsumpcyjnego.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07

projekt

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03

projekt

SOC_K2_K05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

uczestnicy zdobywają umiejętność rozpoznania,
interpretacji i analizy zjawiska konsumpcjonizmu
i umiejętność przygotowania/przeprowadzenia
wstępnych badań wybranego problemu z tego
zakresu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uczestnik kursu jest gotów do zaangażowania się
w przygotowanie i realizacje projektów społecznych
i potraﬁ przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne
swojej działalności

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Konsumpcja – konsumpcjonizm, czyli od kiedy i dlaczego niezbywalna czynność
i potrzeba egzystencjalna stała się problemem (nie tylko badawczym)
2. Społeczeństwo konsumpcyjne – czynniki sprawcze: technologiczne, społeczne,
kulturowe.
3. Wynalazki ze sfery konsumpcji i nowe środki konsumpcji
4. Sposoby kształtowania gustów i potrzeb konsumpcyjnych
5. Społeczne funkcje i skutki konsumpcji – urynkowienie społeczeństwa
1.

6. Cechy społeczeństwa konsumpcyjnego

W1, U1, K1

7. Cechy kultury konsumpcyjnej
8. Konsument jako przedmiot konsumpcji – zagrożenie komodyﬁkacją i
manipulowanie ludźmi za pośrednictwem konsumpcji
9. Ciało jako przedmiot konsumpcji, udział emocji w konsumpcji i celowe ich
wykorzystywanie. Marketing sensoryczny
10. Udział i znaczenie konsumpcji w tworzeniu tożsamości jednostkowej
11. Konsumpcjonizm a eksploatacja wszystkich dostępnych zasobów

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie, prezentacja i złożenie w formie pisemnej projektu badań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dla studentów zainteresowanych problematyką konsumpcji, konsumpcjonizmu, społeczeństwa konsumpcyjnego

Sylabusy
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Deliberacja, demokracja i dialog społeczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.250.6229e0df8604b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 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

Celem kursu jest przedyskutowanie pojęc związanychz deliberacją w sferze publicznej: założeń, pojęc, metod,
słabych i mocnych stron praktycznej strony rządzenia deliberacyjnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

studenci znają pojęcia deliberacji, dialogu,
partycypacji społecznej. Rozumieją rożnicę między
poszczególnymi poziomami partycypacji. Są świadomi
sporów terminologicznych i metodologicznych
w obszarze deliebracji i koncepcji demokracji
deliebratywnej

SOC_K2_W07,
SOC_K2_W09

egzamin ustny, projekt

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06

egzamin ustny, projekt

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05

egzamin ustny, projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

studenci potraﬁą analizować krytycznie teksty
naukowe, potraﬁą wskazać przesłanki normatywne
i proceduralne deliberacji.Potraﬁa zastosować pojęcie
deliberacji do opisu procedur w różnych
obszarach:administracji publicznej, biznesu, nauki czy
służby zdrowia.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

studenci są gotowi do projektowania procesów
deliebracyjnch, stosowania różnorodnych metod
i technik deliebracji. Krytycznie oceniają przebieg
istniejących procesów, pracują w grupie i wymieniają
doświadczenia oraz uczą sie od siebie nawzajem. Są
świadomi dylematów etycznych i metodologicznych
związanych z deliberacją

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

uczestnictwo w egzaminie

2

analiza aktów normatywnych

15

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Problematyka deliberacji społecznej i związanych z nią form partycypacji
obywatelskiej.
W1, U1, K1

1.
Wprowadzenie i organizacja zajęć
Koncepcje sfery publicznej
2.

W1

Pojecie deliberacji i polityki deliberatywnej: J.Habermas, J.Rawles

3.

Kocepcja deliebracji Jamesa Fishkina

W1, U1

Krytyka deliberacji

4.

U1

Metody deliberatywne – przykłady zastosowań ( praca w grupach)
sondaż deliberatywny
konferencje konsensualne
sądy obywatelskie
panele obywatelskie i rady sąsiedzkie
wysłuchania publiczne
warsztaty scenariuszowe
budżet obywatelski

5.

W1, U1, K1

6.

Dialog społeczny i jego instytucjonalizacja
Dialog z pracownikami
Dialog z interesariuszami
Dialog z obywatelami

W1, K1

7.

Deliberacja i dialog a nowe technologie komunikacyjne

W1, U1

8.

Deliberacja jako element procesu podejmowania decyzji w obszarze służby
zdrowia- model paternalistyczny a Shared Decision Making

W1

9.

omówienie prowadzonych obserwacji uczestniczących ( budżet obywatelski,
konsultacje miejskie)

K1

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Budowa baz danych i język SQL
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.250.6229c878d910d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie umiejętności związanych z budową bazy danych, utrzymywaniem bazy danych, rozwojem bazy
danych i digitalizacją danych.

Efekty uczenia 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 baz danych, podstawy SQL, podstawy
utrzymywania środowisk bazodanowych, najlepsze
praktyki związane z porządkowaniem danych
i zachowywaniem ich w formie cyfrowej.

SOC_K2_W06

projekt

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

analiza wymagań

3

pozyskanie danych

2

projektowanie

2

programowanie

13

rozwiązywanie zadań problemowych

10

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych

10

poprawa projektu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zakres zagadnień:
1.

Co to jest baza danych? Do czego służy i z czego się składa?

a.

Typy baz danych

b.

Standardowe schematy i obiekty (1NF, 2NF, 3NF)

c.

Wymiary, fakty, miary

2.

Budowa baz danych:

a.

Typy danych

b.

Tworzenie tabel i widoków

c.

Relacje między tabelami i widokami

d.

Dodawanie danych do bazy i strategie aktualizacji danych

e.

Modyﬁkowanie danych

f.

Przekształcenia danych, budowanie miar i wskaźników

3.

Zapytania do pojedynczej tabeli:

a.
Selekcjonowanie danych z uwzględnieniem warunków
where/having/like/top/oﬀset-fetch
1.

Sylabusy

b.

Grupowanie danych

c.

Funckje statystyczne w SQL

d.

Zapytania uwzględniające daty i timestampy

e.

Standardy zapisywania zapytań SQL

4.

Zapytania do wielu tabel:

a.

Typy połączeń między tabelami

b.

Łączenie danych z wielu table/źródeł

c.

Operatory zbiorowe union/intersect/except

d.

Eliminowanie duplikatów

e.

Standardy zapisywania zapytań SQL

5.

Zaawansowane zapytania wspierające analizę danych:

a.

Podzapytania niezależne i skorelowane, agregacje

b.

Wyrażenia tablicowe CTE

c.

Tabele tymczasowe

6.

Łączenie bazy danych z:

a.

Narzędziami do analizy danych: Excel, Power BI

W1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, wykład z prezentacją
multimedialną, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Samodzielna budowa bazy danych sql.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie analizą danych, metodami przechowywania i digitalizacji danych.
Znajomość języków obsługi programów służących do analizy danych nie jest wymagana. Kurs jest skonstruowany tak, aby
każdy, kto nie miał styczności z językami programowania potraﬁł zbudować i utrzymać bazę danych.
Własny komputer ze środowiskiem Windows.

Sylabusy
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Demokracja w cyfrowym świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.210.622740786dedc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 10

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wprowadzenie studentów w tematykę demokracji cyfrowej, wraz z jej pozytywnymi, jak
i negatywnymi konsekwencjami dla życia społeczno-politycznego i komunikacyjnego. Punkt wyjściowy stanowić
będzie założenie, że Internet jest wielopoziomową platformą dla debat politycznych i dyskursu politycznego
we współczesnej demokracji cyfrowej. W trakcie zajęć omówione zostaną zarówno tradycyjne sposoby rozumienia
demokracji, jak i te odnoszące się do takich współczesnych zjawisk, jak „netizen democracy”, cyberaktywizm,
haktywizm, e-mobilizacja, e-partycypacja, czy też zjawisko glokalności obywatelskiej. Wątki dotyczące demokracji
cyfrowej omówione zostaną zarówno z perspektywy aktywnych obywateli, jak i elit władzy. Politycy nie od dziś
zdają sobie sprawę z siły internetu (przykład kampanii wyborczej Baracka Obamy – MyBO). W trakcie zajęć
poruszona zostanie zatem kwestia rozbicia tradycyjnego modelu komunikowania politycznego (elity -media –
obywatele). Omówione zostaną zupełnie nowe zjawiska i procesy w politycznej sferze publicznej, nowe zrywy
polityczne (np. przełomowe dla demokracji cyfrowej wybory prezydenckie w USA w 2008, czy też Arabska Wiosna
z 2011 r.), nowe typy obywatelskiej aktywności, nowe rozumienie specyﬁki dyskursu politycznego, nowe
zwyczaje polityczne (np. Twitter; Facebook), nowe formy wykluczenia (cyfrowego), czy nowe zagrożenia związane
z demokracją cyfrową. Omówiony także zostanie fenomen nowych, cyfrowych ruchów społecznych i ich
usieciowienia. Kluczowy problem poddany pod dyskusję w trakcie zajęć to pytanie, czy internet poszerza sferę
publiczną uwalniając ją od tradycyjnie pojętej władzy elit (w tym elit symbolicznych), czy wręcz przeciwnie –
stanowi dla niej zagrożenie i niejako „zabija demokrację” (na co wskazywał już jakiś czas temu Jamie Bartlett)?
Innymi słowy, kluczowe będzie pytanie, czy nowe media przybliżają nas do idealistycznego modelu deliberacji
w sferze publicznej w rozumieniu Habermasa, czy może przyczyniają się do patologii w obrębie politycznego
komunikowania? Podczas części wykładowej i konwersatoryjnej omówione zostaną wybrane, międzynarodowe
case-studies, odnoszące się do cyfrowych interakcji politycznych (zarówno pomiędzy politykami i wyborcami, jak
na linii polityk-polityk i wyborca-wyborca). Przytoczone zostaną między innymi analizy komunikacji cyfrowej
na portalach społecznościowych, takich jak Facebook , Tweeter, Flickr, Youtube.

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 sposób pogłębiony
najważniejsze terminy i zagadnienia z zakresu
demokracji cyfrowej i komunikowania publicznego
i politycznego.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W05

egzamin pisemny,
projekt

W2

Student zna i rozumie koncepcje teoretyczne
i metodologiczne leżące u podstaw współczesnych
przemian demokracji cyfrowej oraz komunikowania
publicznego i politycznego.

SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

egzamin pisemny,
projekt

U1

Student potraﬁ samodzielnie diagnozować
i interpretować zjawiska i procesy związane
z przemianami współczesnej demokracji cyfrowej
i komunikowania politycznego.

SOC_K2_U01

egzamin pisemny,
projekt

U2

Student potraﬁ w sposób twórczy i krytyczny odnosić
się do takich współczesnych zjawisk i procesów, jak
„netizen democracy”, cyberaktywizm, haktywizm, emobilizacja, e-partycypacja, czy też zjawisko
glokalności obywatelskiej.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U10

egzamin pisemny,
projekt

SOC_K2_K02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

Student jest gotów do pracy w zespole, a także
skutecznie komunikować się z otoczeniem. Cechuje go
wrażliwość etyczna, poczucie odpowiedzialności
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K2

Student jest gotów do samodzielnego i krytycznego
uzupełniania wiedzy i umiejętności rozszerzonych
o wymiar interdyscyplinarny

egzamin pisemny,
projekt

SOC_K2_K06

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

konwersatorium

10

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie projektu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do egzaminu

5

wykonanie ćwiczeń

5

poprawa projektu

5

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
82

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Od demokracji tradycyjnej do demokracji cyfrowej; Czym jest demokracja cyfrowa
- perspektywy teoretyczne;

W1, W2, U1, K2

2.

Sfera publiczna, dyskurs publiczny i nowe media; Demokracja cyfrowa a dyskurs
polityczny.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Demokracja cyfrowa - szanse czy (i) zagrożenia?; Haktywizm i obywatelskie
demaskowanie; Portale społecznościowe a ruchy społeczne;

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Polityka a demokracja cyfrowa; blog polityczny i kampanie wyborcze w dobie
nowych mediów;

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Czy obronimy demokrację cyfrową?

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Cyfrowe wykluczenie czy obywatelski niebyt?

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny w formie eseju na jeden z wybranych tematów.

konwersatorium

projekt

Przygotowanie mini-projektu na jeden z wybranych tematów i
zaprezentowanie go w trakcie zajęć.

Sylabusy
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Granice społeczne i systemy graniczne w XXI wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.6204de4e78929.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Początek XXI wieku nieoczekiwanie stał się okresem umacniania i przywracania różnego rodzaju granic
i rozdzielania przestrzeni. Celem kursu jest wprowadzenie w rozwijający się intensywnie nurt
multidyscyplinarnych badań dotyczących historycznych i współczesnych granic i systemów granicznych. Z jednej
strony omówimy podstawowe pojęcie i kluczowe terminy niezbędne w analizie granic i systemów granicznych. Z
drugiej będziemy chcieli przyjrzeć się konkretnym przypadkom społeczeństw podzielonych i różnych form
systemów granicznych. Będziemy starali się wykazać, że analiza polityki granicznej i polityki granic społecznych
daje wgląd w naturę współczesnych państw, sposobów och odtwarzania i rekonstrukcji.

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

pojęcia granic i pograniczy, historię granic i systemów
granicznych, rozumie związek polityki granicznej
z systemem politycznym danego państwa lub systemu
państw, zdaje sobie sprawę ze specyﬁki prowadzenia
badań w obszarach granicznych

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09,
SOC_K2_W10

zaliczenie na ocenę

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się pojęciami naukowymi aby analizować
współczesne systemy graniczne i granice społeczne
odwołując się do konkretnych przykładów
i przypadków. Umie analizować konsekwencje polityki
granicznej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnie analizować zjawiska i procesy leżące
u podstaw tworzenia i podtrzymywania granic
i systemów granicznych, analizować i opisać
poszczególne systemy graniczne i społeczeństwa
podzielone

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

analiza problemu

10

konsultacje

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Granice i pogranicza

W1, U1, K1

2.

Wytyczanie granic symbolicznych

W1, U1, K1

3.

Granice społeczne

W1, U1, K1

4.

Granice międzypaństwowe

W1, U1, K1

5.

Społeczne dzielenie świata: Irlandia Północna i Bośnia i Hercegowina

W1, U1, K1

6.

Światy podzielone: Cypr I Izrael

W1, U1, K1

7.

Granica Meksyku i Stanów Zjednoczonych

W1, U1, K1

8.

Forteca Europa

W1, U1, K1

9.

System graniczny Indii

W1, U1, K1

10.

Przemysły nielegalności i polityka strachu

W1, U1, K1

11.

Ekonomie pogranicza

W1, U1, K1

12.

Polityczna ekologia granic

W1, U1, K1

13.

Ruchy na rzecz otwartych granic

W1, U1, K1

14.

Prowadzenie badan (terenowych) na granicy

W1, U1, K1

15.

Podsumowanie: granice a globalizacja

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach. Znajomość omawianych tematów. Egzamin ustny
dotyczący poruszanych zagadnień .
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Migracje zagraniczne Polaków - wczoraj, dziś, jutro?
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.622a083e79a1c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przekazanie: a/ wiedzy za zakresu socjologii migracji i wiedzy o polskim społeczeństwie; b/
umiejętności interpretacji rzeczywistości przy zastosowaniu tej wiedzy; oraz c/ umiejętności zastosowania
zdobytej wiedzy do badania społeczeństwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

uczestnik zdobywa wiedzę dotyczącą migracji
zagranicznych Polaków ujętej w długiej perspektywie
czasowej. Nacisk będzie jednak położony
na współczesne migracje do krajów Unii Europejskiej,
ze szczególnym uwzględnieniem ich zmieniającego się
kontekstu - sytuacji kryzysu migracyjnego.
Przedmiotem uwagi będą: przemiany postaw wobec
imigrantów, powstawanie zamkniętych enklaw
imigrantów spoza UE oraz wzrost ryzyka związanego
z migracją i ich (wielorakich) kosztów.. Ponadto, celem
kursu jest określenie i rejestracja subiektywnych
i obiektywnych uwarunkowań mobilności i ich
przemiany w czasie. Ściślej: strategii migracyjnych
jednostek i rodzin oraz obiektywnych czynników
wypychających (ekonomicznych, społecznych,
kulturowych). Przegląd ten posłuży sporządzeniu
rejestru przyczyn i mechanizmów migracji
zagranicznych, określeniu ich podstawowych typów
oraz sporządzeniu portretu współczesnego polskiego
emigranta.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05

zaliczenie pisemne

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03

zaliczenie pisemne

SOC_K2_K06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

uczestnik kursu po zdobyciu wiedzy za zakresu
socjologii migracji i wiedzy o polskim społeczeństwie
nabywa umiejętności interpretacji rzeczywistości przy
zastosowaniu tej wiedzy oraz umiejętności
zastosowania tej wiedzy do badania społeczeństwa.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestnik kursu jest przygotowany do samodzielnego
uzupełniania wiedzy o wymiar interdyscyplinarny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie raportu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Migracje zagraniczne – deﬁnicje, typologie zjawiska
2. Migracje zagraniczne - podstawowe podejścia teoretyczne
3. Migracje zagraniczne - podstawowe metody badań migracji
4. Przykłady współczesnych badań migracyjnych
5. Długa tradycja migracji Polaków
6. Współczesne trendy migracyjne i kierunki migracji
1.

7. Indywidualne strategie migracyjne - przykłady badań

W1, U1, K1

8. Migracje jako strategia rodzinna - przykłady badań
9. Współcześni polscy (e)migranci
10. Wypychające czynniki migracji
11. Przyciągające czynniki migracji i ich - możliwa - ewolucja w obliczu obecnego
kryzysu migracyjnego w UE
12. Perspektywy dalszej migracji Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem
migracji krajów UE

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
raport z problematyki będącej przedmiotem zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dla osób zainteresowanych problematyką migracji, w szczególności migracji z Polski

Sylabusy
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Światowy system ﬁnansowy perspektywie socjologicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.5cdd5fd18e3f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie się z literaturą na temat ﬁnansjalizacji oraz społecznego kontekstu przemian ﬁnansowych w XXI
wieku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna i rozumie procesy składające się
na ﬁnansjalizację w świecie i Polsce

SOC_K2_W02

zaliczenie na ocenę, esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ interpretować przemiany światowych
ﬁnansów przy wykorzystaniu perspektywy
socjologicznej

SOC_K2_U01

zaliczenie na ocenę, esej

SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student rozbudowuje swoją wyobraźnię socjologiczną
i ekonomiczną

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Finanse globalne. Finansjalizacja – podstawowe trendy ewolucji światowego
systemu
ﬁnansowego w XXI wieku. Jak doszło do wielkiej nierównowagi pomiędzy
światowym
systemem ﬁnansowym a gospodarką realną? Światowa piramida ﬁnansowa – i jej
społeczne konsekwencje. Ubankowienie społeczeństwa. Od społeczeństwa
gotówkowego do bezgotówkowego. Tchórzostwo moralne w czasach
ﬁnansjalizacji.
Sekurytyzacja. „Głupi pieniądz” na rynkach ﬁnansowych. Dług jako bazowy
1.

W1, U1, K1
instrument ﬁnansowy. Rynki ﬁnansowe jako wehikuły globalizacji. Światowe rynki
ﬁnansowe a gospodarki narodowe. Światowy kryzys ﬁnansowy 2008 – 2009.
Zamieszanie ﬁnansowe w Unii Europejskiej. Społeczne konsekwencje
funkcjonowania
jednolitego obszaru walutowego. Socjologia ﬁskalna z perspektywy zagadnienia
jednolitego obszaru walutowego (na przykładzie strefy euro).. Analiza dyskursu
na temat ﬁnansjalizacji współczesnego świata. Emocje (manie, paniki, euforie,
optymizm, pesymizm) w świecie ﬁnansów. Kulturowy kontekst ﬁnansjalizacji

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, napisanie eseju
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Komunikowanie o zdrowiu i chorobie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.5cdd5fbc90a02.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 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 kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z komunikowaniem
w kontekście zdrowia i choroby

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student/ka wie i rozumie czym zajmuje się socjologia
zdrowia i choroby. Potraﬁ zdeﬁniować zdrowie
i chorobę.

SOC_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

student/ka wie i rozumie czym zajmują się instytucje
ochrony zdrowia. Szczególną wagę przywiązuje
do komunikacynych wyzwań tych instytucji

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

student/ka wie i rozumie komunikacyjny aspekt relacji
pacjent-lekarz

SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student/ka potraﬁ analizować dane dotyczące ochrony
zdrowia.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

student/ka potraﬁ zaprezentować wyniki badań
dotyczących komunikowania w obszarze ochrony
zdrowia

SOC_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U3

student'ka potraﬁ zaprojektować badania procesów
komunikacyjnych, zanalizować je i zinterpretować oraz
przedstawić prognozy

SOC_K2_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest gotów/gotowa do samodzielnego
poszukiwania wiedzy i danych w obszarze socjologii
zdrowia i choroby

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K2

student/ka jest gotów/gotowa przygotować działania
służące poprawie jakości komunikacji w instytucjach
ochrony zdrowia

SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

10

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

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.

Socjologia zdrowia i choroby jako subdyscyplina socjologii

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

Sylabusy
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2.

Relacja pacjent-lekarz

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

3.

komunikowanie w instytucjach ochrony zdrowia

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

4.

działania proﬁlaktyczne i kampanie społeczne

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, wykład konwersatoryjny, metoda projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach, realizacja zadań i miniprojektów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dedykowany jest studentom specjalizacji komunikowanie. Zapraszam też studentów pozostałych specjalizacji i studiów I
stopnia

Sylabusy
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PR jako forma komunikacji organizacji z otoczeniem
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.250.5cdd5fdb48850.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 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

Celem kursu jest prześledzenie i przedsyktuowanie konkretnych przypadków działań PR realizowanych przez
rózne organizacje.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady planowania komunikacji organiacji
z otoczeniem. Zna specyﬁkę komuniakcji w róznych
instytucjach i w róznych sytuacjach.

SOC_K2_W02

projekt

114 / 501

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student/ka potraﬁ zaproponować plan komuniakcyjny
dla organziacji w określonej sytuacji. Wyznaczyć cele
i dobrac narzędzia. Potraﬁ krytycznie ocenić
rozwiązania zastosowane w danej sytuacji, wskażać
ryzyka i błędy oraz je skorygować.

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

projekt

SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielngo uzupełniania wiedzy orz do krytycznej
analizy dostepnych żródeł.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

rozwiązywanie zadań problemowych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

analiza badań i sprawozdań

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.

Cele, założenia, instrumenty PR.
PR a inne formy komunikowania: CSR, marketing

W1, U1, K1

2.

Komunikacja ukierunkowana na realcje z poszczeó©lnymi grupami interesariuszy.
Dobre praktyki i błędy- case studies

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
metoda projektów, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja case study, moderowanie dyskusji, udział w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Human Resource Management
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.250.5cb4324babca2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest stworzenie zarówno teoretycznych, jak i praktycznych podstaw do tworzenia kompleksowych
projektów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W06

projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

SOC_K2_U01,
student umie przeprowadzać proste projekty z zakresu SOC_K2_U02,
SOC_K2_U05,
zarządzania zasobami ludzkimi
SOC_K2_U06

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wchodzić w relacje z biznesem i kandydatami
w procesie prowadzenia projektów z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K07

projekt

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi

W1, U1, K1

2.

Analiza pracy w ZZL

W1, U1, K1

3.

Efektywność w zarządzaniu zasobami ludzkimi

W1, U1, K1

4.

Rekrutacja w ZZL

W1, U1, K1

5.

Screening kandydatów w ZZL

W1, U1, K1

6.

Testowanie personelu w ZZL

W1, U1, K1

7.

Osobowość i inteligencja emocjonalna w ZZL

W1, U1, K1

8.

Wywiady w ZZL

W1, U1, K1

9.

Ośrodki oceny i testy sytuacyjne w ZZL

W1, U1, K1

10.

Podejmowanie decyzji w ZZL

W1, U1, K1

11.

Komunikacja i praca zespołowa w HRM

W1, U1, K1

12.

Sprawiedliwość and konﬂikt w ZZL

W1, U1, K1

13.

Praktyczne wdrożenie projektów w ZZL

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, grywalizacja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedstawienie projektu doradczego w zakresie rekrutacji i selekcji
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Duchowość w cyberświecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.210.62274078c6ﬀd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami duchowości w Internecie (przeniesieniem praktyk
ze świata oﬄine do sfery online) oraz duchowością Internetu (wyłonieniem się zjawisk czy dyskursów swoistych
dla cyberświata i nowych technologii)

Efekty uczenia 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 procesy społeczne wpływające
na przeniesienie się religii i duchowości do Internetu
oraz na wyłonienie się specyﬁcznych dla świata
cyfrowego form duchowości

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W05

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

Student zna i rozumie koncepcje teoretyczne ujmujące
zagadnienie religii i duchowości online

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W05

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Samodzielnie zdobywać wiedzę na temat religii
z perspektywy socjologicznej

SOC_K2_U10

prezentacja

U2

Wykrywać zależności między kształtowaniem się idei
religijnych a procesami społecznymi i kulturalnymi

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02

egzamin pisemny

SOC_K2_K06

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów zastosować w praktyce nabytą
wiedzę teoretyczną do analizy konkretnego
wybranego case study

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie referatu

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.

Przemiany religijności i duchowości we współczesnym świecie. Główne ujęcia
teoretyczne.

W1, W2

2.

Religia i duchowość a różne sposoby wykorzystania Internetu (media
społecznościowe, blogi, fora, telewizja internetowa jako narzędzie i przestrzenie
religijne)

W1, U2

3.

Internet a wyłaniające się nowe formy duchowości i religii.

W1, W2

4.

Stare treści i nowe formy: tradycyjne religie w świecie online.

W1, W2, U2

5.

Prezentacje studenckie. Duchowość w Internecie i duchowość Internetu: wybrane
przypadki.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach, przygotowanie prezentacji, egzamin
pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana obecność i aktywność na zajęciach.

Sylabusy
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Futures analysis
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.1584711205.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 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

Contemporary society is rapidly changing, and the rate of change itself is accelerating, especially as
a consequence of technological development. For private and public sector actors, it is vital to take crucial
decisions on the basis of anticipations of possible futures. Futures analysis, also known as futurology, developed
several methods and tools aimed to produce sound forecasts or an eﬀective planning of future events. There is
general agreement about the fact that it is impossible to predict with certainty the future of such complex objects
as human societies. However, certainty is not the goal of futures studies. An uncertain but still plausible picture
of the future is preferable than blindly venturing into terra incognita. By attending this course, students will learn
how to produce diﬀerent types of futures analysis, valuable for private corporations, public institutions, and the
scientiﬁc community.

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

After attending the course, students should be able to
understand futures studies literature. Students will
also learn how to transmit this knowledge

SOC_K2_W05

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

SOC_K2_U06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

SOC_K2_K02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

After attending the course, students should be able to
present and discuss future scenarios, to implement
methods and research techniques, to make research
in this ﬁeld. Students will learn that more than one
future is possible and will critically assess mainstream
narrations

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

After completing their studies, students can work as
a futures analysts for governments, corporations,
universities, or independently

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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In the ﬁrst meeting (2 hours) the teacher will present the structure of the course,
the literature, the requirements. In the following 6 meetings (12 hours), the
teacher will propose 6 diﬀerent lectures (based on power point presentations and
video materials) about aims, methods, and results of future analysis, by using the
knowledge provided by the handbook and by personal research experience.
During this part, students will be asked to attend the course regularly, to
participate actively by commenting and asking questions. In the following 7
meetings (14 hours), students will be asked to make a 20 minutes presentation
(15 min. presentation + 5 min. discussion) about one of the topics of the course
included in supplementary literature. The last lesson (2 hours) will be devoted to a
W1, U1, K1
zero term written exam. Concerning topics, in the ﬁrst part of the course, the
lecturer will provide knowledge about diﬀerent modes of futures analysis, such as
trend analysis, scenario thinking, Delphi method, futures wheel, backcasting, and
cross-impact analysis. In the second part of the course, the lecturer and the
students together (by mean of presentations and comments) will analyze the
main narratives about the future of society through the prism of the sociology of
sociotechnical expectations, with a special focus on the automation of manual and
intellectual work, the rise of Artiﬁcial Intelligence, the transformations of living
species by means of biotechnologies and genetic engineering, the new frontiers of
biomedicine and human enhancement, climate change, demographic trends,
asteroid mining and space colonization.

1.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Students will be given a mark for the presentation and a mark for
the written exam. The ﬁnal grade is the arithmetic mean between
the two marks. Regular attendance and participation in class will be
taken into account in order to round the average up or down, in
case the ﬁnal grade is not contemplated by the grade system. Only
students that attend the course regularly and give a presentation in
class can be admitted to the ﬁnal written exam. The ﬁnal written
exam is based on selected chapters of the handbook and other
materials provided by the instructor. The topics of the exam will be
given in advance.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Good Knowledge of English

Sylabusy
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Sociology of Youth
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.5cdd5fcb699ef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, zajęcia terenowe: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Acquainting students with social theories that aim at describing the changing environments in which young
people live and the impacts on young people’s situation and life course constructions

C2

Providing students with knowledge on social and cultural variations in the transitions to adulthood and explore
diﬀering experiences of young people in areas of education, labour market, family life, independent living, active
citizenship and mobility in European countries

C3

Analyse the impact of welfare regimes on situation of young people and the potential of youth policy for
improving young people’s well-being

C4

Give insight into local young people spaces through ﬁeld trips - to debate the themes with diﬀerent groups of
young people and those who construct or implement youth policies

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student know youth studies theories and approaches
that aim at describing the changing environments in
which young people live and the impacts on young
people’s situation and life course constructions.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07

esej, egzamin pisemny /
ustny

W2

Students have knowledge on social and cultural
variations in the transitions to adulthood and explore
diﬀering experiences of young people in areas of
education, labour market, family life, independent
living and mobility, participation and citizenship in
European countries.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07

egzamin pisemny / ustny

W3

Students have knowledge on main aims and
programmes within youth policy and its potential for
improving lives of young people.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03

egzamin pisemny / ustny

U1

Students can analyse the impact of welfare regimes
on situation of young people and the potential of
youth policy for improving young people’s well-being.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U07

esej, egzamin pisemny /
ustny

U2

Students can use comparative perspective to reﬂect
on social situation of young people in diﬀerent
European countries.

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U08

egzamin pisemny / ustny

U3

Students can critically read theoretical texts in English
and discuss them.

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U11

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Students are motivated discuss with other young
people challenges, issues and contexts of young
people's lives, also in comparative perspective

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06

esej

K2

Students reﬂect on their own situation as a young
person

SOC_K2_K01

esej, egzamin pisemny /
ustny

K3

Students are empathetic to diverse life situations and
circumstances, being reﬂexive of their own prejudices

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K04

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zajęcia terenowe

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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przygotowanie eseju

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.

Youth theory – from classical to recent approaches; youth as a social category

W1, U3, K1

2.

Transitions to adulthood – theoretical approaches, social and cultural variations in
the transitions to adulthood, youth transition regimes vs welfare regimes

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

3.

Transition from education to labour market

W2, U1, U2, U3, K1, K2

4.

Young people and family life – diverse paths to independent living

W2, U1, U2, U3, K1, K2

5.

Mobile transitions – geographical dimension of youth transitions

W2, U1, U2, U3, K1, K2

6.

Youth participation and citizenship

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

7.

Youth subcultures and life styles

W1, U2, U3, K2, K3

8.

Youth policy – from local to European level interventions

W3, U1, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje,
burza mózgów, ﬁeld trips
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

egzamin pisemny / ustny class active participation, oral exam

zajęcia terenowe

esej

participation in ﬁeld trips, written essay (or radio or video
reportage)

Wymagania wstępne i dodatkowe
English language - ability to speak and read at at least intermediate level, Erasmus students are welcome to participate (also
BA students from the last year of their studies can be admitted)
The participation in classes and ﬁeld trips is obligatory.

Sylabusy
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Habitus: the body, social structures and cultural contexts
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.1584711856.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 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

The aim of the course is to study the concept and phenomenon of "habitus" in a systematic way; to see it as
a research tool in social theory and its various applications in a range of disciplines, as diverse as philosophy,
literary critique, cultural studies and applied sociology. The course oﬀers insights into various entanglements of
individuals in relations within small groups, broader social milieux as well as social classes. The insights will be
based on the basis of 19-th and 20-th century novels, texts of contemporary literary critique, fragments of
writings in modern social research, and last, not least, students' own observations.

Efekty uczenia 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 know the meaning of the concept of habitus
in the social sciences and humanities.

SOC_K2_W01

esej, egzamin

W2

Students understand the logic of social structure:
classes, strata and and groups in their cultural
contexts.

SOC_K2_W02

esej, egzamin

W3

Students understand the processes of social change,
their impact on and individuals and their culture.

SOC_K2_W08

esej, egzamin

W4

Students know basic theoretical foundations of the
concept of habitus and major diﬀerences in their
application to socio-cultural analysis.

SOC_K2_W09

esej, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Students are able to explain cultural diﬀerences in
terms of positions in the social structure.

SOC_K2_U01

esej, egzamin

U2

Students take advantage of basic theoretical
categories of the social sciences in discussing cultural
diﬀerences between groups and individuals.

SOC_K2_U03

esej, egzamin

U3

Students prepare statements in speech and writing in
English on topics related to culture and social
structure.

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

esej, egzamin

K1

Students are competent in collecting information from
various sources in sociology and other social sciences
and the humanities, and can formulate relevant
statements on culture and social structure.

SOC_K2_K01

esej, egzamin

K2

Students confront the points of view present in the
subject literature with their own opinions and discuss
them in class critically.

SOC_K2_K02

esej, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

50

przygotowanie eseju

20

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do egzaminu

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Introduction: an overview of the course: topics, readings, tasks and assignments.

W1

2.

Human body and culture / Marcel Mauss, Techniques of the Body, Economy and
Society, Vol. 2, Issue 1, 1973, pp. 70 -- 88.

W1, W4, U1

3.

Philosophical roots of the concept of habitus / lecture

W1, W3, U2, K2

4.

Social habitus (1) / Norbert Elias, The Civilizing Process: Sociogenetic and
Psychogenetic Investigations, trans. by E. Jephcott, Blackwell Publishing 2000.

W2, W4, U1

5.

Social habitus (2) / Norbert Elias, The Germans, trans.by E. Dunning and S.
Mennell, Columbia University Press, New York 1996.

W1, W2, W4, U2

6.

Habitus as a cultural component in architecture / Erwin Panofsky, Gothic
Architecture and Scholasticism, Meridian, New York 1957.

W2, W3, U1

7.

Habitus in 19th- and 20th-century science / lecture

W1, W4, U2, K1, K2

8.

Culture and class (1) / Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, trans. by R.
Nice, Cambridge UP 1977; P. Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the
Judgement of Taste, trans. by R. Nice, Harvard UP, Cambridge, Mass. 1984.

W2, W4, U1

9.

Culture and Class (2) / Pierre Bourdieu, The Forms of Capital, in: Handbook of
Theory and Research for the Sociology of Education, ed. by J. G. Richardson,
Greenwood Press, New York 1986, pp. 241 -- 258.

W3, U1, U2, K2

10.

Culture and class (3) / Pierre Bourdieu, The Rules of Art: Genesis and Structure of
the Literary Field, trans. by S. Emanuel, Stanford UP, Stanford 1995.

W4, U1, U2, K1, K2

11.

Habitus after Bourdieu (1) / Loïc J. D. Wacquant, A concise genealogy and
anatomy of habitus, The Sociological Review, Vol. 64, 2016, pp. 64 -- 72; Loïc J. D.
Wacquant, Habitus as Topic and Tool: Reﬂections on Becoming a Prizeﬁghter,
Qualitative Research in Psychology, 8, 2011, pp. 81 -- 92.

W2, U2, K1, K2

12.

Habitus after Bourdieu (2) / Saba Mahmood, Politics of Piety: The Islamic Revival
and the Feminist Subject, Princeton UP, Princeton -- Oxford 2005.

W2, W3, U1, U2, K1, K2

13.

Habitus after Bourdieu (3) / Bernard Lahire, From the Habitus To the Individual
Heritage of Dispositions: Towards a Sociology at the Level of the Individual,
Poetics, 31, 2003, pp. 329 -- 355.

W2, W3, U2, K1, K2

14.

Habitus in various contexts (1) / Presentations of the essays and discussion

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

15.

Habitus in various contexts (2) / Presentations of the essays and discussion

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
participation in class discussions, oral presentation, submitting essay on
assigned topic.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
none

Sylabusy
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Is God dead? Religion and Spirituality in Contemporary European Societies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.5cdd5fcb918da.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, 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

The course covers a broad range of issues related to religion and religiosity in contemporary Europe, presented in
the wider context of global changes on the religious scene. It aims to look at contemporary empirical
developments through the theoretical lenses of social sciences. Our discussions will cover the following topics:
the role and place of religion in contemporary European societies (e.g. relations between religion and politics,
diﬀerent models of Church - state relations, religion in civil society), question of freedom of religion and belief
(e.g. rights of believers and non-believers, individual rights vs. secular regimes), the relationship between gender
and religion (e.g. diﬀerences in religiosity between women and men, religious discrimination and empowerment),
and religious minorities in European countries (e.g. Muslim minorities in Europe, relations between minority vs.
majority religions, new religious movements).

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:
student knows and understands the relations between
politics, society, culture and religion in contemporary
European states.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

esej, prezentacja

W2

student knows the main theoretical approaches to
study religion in contemporary European societies.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

esej, prezentacja

W3

student understands the social challenges related to
growing religious pluralism and diversity of European
societies.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

esej, prezentacja

W4

students is familiar with the existing methodological
approached to study of religion.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W06

esej, prezentacja

student is able to think critically about the role and
place of religion in contemporary European societies.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

esej, prezentacja

student is able to identify the discriminative practices
towards religious minorities and their adherents.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

esej, prezentacja

U3

student is able to identify how processed of
democratisation and Europeanisation aﬀect the
situation of dominant and minority religions in the EU
and vice-versa - how religions aﬀect democratisation
and Europeanisation.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

esej, prezentacja

U4

student can prepare an oral presentation and write an
essay in English.

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

esej, prezentacja

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

esej, prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

student is able to critically think and discuss religious
diversity in Europe.
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K2

student is open to the religious diﬀerence.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K05

K3

student displays good teamwork skills and learns
responsibility for delivering his/her work on time.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05

esej, prezentacja

esej, prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

50

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.

Religion and state relations in contemporary European societies.

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

2.

Religious diversity and multiculturalism in European societies.

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

3.

Religiosity of Europeans in the global context.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Presentation – each student is expected to make a presentation, about
20 minutes long, related to a chosen topic from the programme of
seminars. The chosen topic must be discussed in advance with the
coordinator of the course. Evaluation of the presentation will make up
40% of the ﬁnal grade. 2. Active participation in class – each student is
expected to read the required literature prescribed for each class and
participate actively in discussions in class. Evaluation of active
participation will make up 10% of the ﬁnal grade. 3. Essay – students
should write a research paper of 2500-3000 words on a chosen subject,
consulted in advance with the coordinator of the course. The grade
received from the paper will make up 50 % of the ﬁnal grade.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Advanced level of English (speaking, writing and reading).

Sylabusy
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Polish Society Through Documentary Film and Ethnography
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.5cdd5fcb4300f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 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

Students will receive deeper knowledge about Polish society based on visuality and empirical studies done
locally. This material will be a starting point for discussions in a classroom, and will enable students to engage in
the problems of the country they visit (or will help them to see from another perspective in the case of Polish
students).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student i studentka zna i rozumie polski kontekst
historyczny, kulturowy i społeczny na podstawie
analizy ﬁlmów dokumentalnych i prac
etnograﬁcznych.

SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W10

projekt

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

projekt

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

a student can analyze documentary ﬁlms and
ethnographic texts and critically engage in the
discussion about them.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

a student is ready to engage in a discussion with other
participants of the course on various topics.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do zajęć

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

The role of Catholicism in Polish social life.

W1, U1, K1

2.

Polish Jews and Polish Memory.

W1, U1, K1

3.

Socialism and Post-socialism.

W1, U1, K1

4.

Minorities and pluralisation of public sphere.

W1, U1, K1

5.

Post-war expulsions and contemporary migrations.

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Presentations of students' projects.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, konsultacje, ﬁlm analysis
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
active attendance in the course, group presentation of a group project

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Astrosociology
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.62274080eb8e3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This course is meant as an introduction to “Astrosociology”, a ﬁeld of study that – though with diﬀerent
denominations such as “Sociology of outer space” or “Space sociology” – is as old as the Space Age, dating back
at least to 1957. In the literature that goes under this label, the human factor of space exploration has been
discussed along with engineering solutions of space carriers’ propulsion. The term “sociology” has been used in
a very broad sense that included the social, legal, political, ethical, economic and psychological aspects of
spaceﬂight and space settlement. In this course, sociological knowledge will be used to explore the new
challenges of the space frontier. In recent years, a new space race has begun, involving in particular the USA,
China, and Russia. The national space agencies of these countries have expressed the intention to establish
a permanent base on the Moon’s South Pole. In the meantime, private companies such as Space X, Blue Origin,
and Virgin Galactic are investing in space tourism – that is human space travel for recreational purposes –
including orbital, suborbital and lunar space tourism. Many private companies have also been created to pursue
the goal of space mining. The Moon, Mars, asteroids, or other celestial bodies could be very proﬁtable objects for
public and private companies. Asteroids are reportedly rich in precious materials and sources of energy. Every
week a rocket-propelled satellite is launched into space to ensure communication on Earth. These and other
social facts and processes will be analyzed through the lenses of Astrosociology.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

After attending the course, students should be able to
understand the social (political, economic, legal,
ethical, psychosocial) implications of spaceﬂight,
space exploration, and space colonization. Students
will also learn how to transmit this knowledge.

SOC_K2_W05

egzamin pisemny,
prezentacja

SOC_K2_U06

egzamin pisemny,
prezentacja

This course does not prepare students for a speciﬁc
profession or an easily accessible job. Very few people
work as astrosociologists in space agencies or
academia. Still, a growing number of companies are
investing in economic activities such as space tourism,
asteroid mining, and space telecommunication and
may need to recruit analysts or administrative
SOC_K2_K02
personnel acquainted with the thematic discussed in
this course. Besides, newspapers, TV channels, blogs
and vlogs are covering the topic of space exploration
and colonization with growing frequency. Sociologists
who will work in the communications sector could
beneﬁt from the skills acquired during this course.

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

After attending the course, students should be able to
diagnose and discuss social problems that arise in an
environment hostile to life such as outer space. For
instance, they will identify problems related to social
order in space colonies, spaceships, and space
stations in geostationary orbit. In particular, they will
learn how diﬃcult is to ensure an eﬀective
collaboration between astronauts or space settlers
who may have diﬀerent cultural backgrounds, and
how physical and physiological stressors caused by
the space environment can amplify the psychological
and sociological stressors that already characterize
any work environment.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

In the ﬁrst meeting (2 hours) the teacher will present the structure of the course,
the literature, and the requirements. In the following 6 meetings (12 hours), the
teacher will propose 6 diﬀerent lectures (based on power point presentations and
video materials) about the diﬀerent themes of Astrosociology presented in section
C1. The lecturers will be based on the main literature and research experience.
During this part, students will be asked to attend the course regularly, to
W1, U1, K1
participate actively by commenting and asking questions. In the following 7
meetings (14 hours), students will be asked to make a 20 minutes presentation
(15 min. presentation + 5 min. discussion) about one of the topics of the course
included in supplementary literature. The last lesson (2 hours) will be devoted to a
zero term written exam.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Students will be given a mark for the presentation and a mark for
the written exam. The ﬁnal grade is the arithmetic mean between
the two marks. Regular attendance and participation in class will be
taken into account in order to round the average up or down, in
case the ﬁnal grade is not contemplated by the grade system. Only
students that attend the course regularly and give a presentation in
class can be admitted to the ﬁnal written exam. The ﬁnal written
exam is based on selected scientiﬁc articles and other materials
provided by the instructor.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Good knowledge of English

Sylabusy
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Tutorial, I rok
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.230.620cb3bb86d67.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
tutorial: 10

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
tutorial: 10

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów i studentek, którzy rozpoczęli studia na UJ, ze strukturą uniwersytetu, wydziału i instytutu

C2

Omówienie regulaminu studiów – uprawnień i obowiązków studentów/ek

C3

Pomoc w wyborze kursów i dyskusja planu zajęć zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i zadeklarowaną
ścieżką oferowaną w ramach programu studiów

C4

Motywowanie do samorozwoju, ukazywanie potencjałów oferty instytutowej i pozainstytutowej, wspieranie
zaangażowania w działania organizacji studenckich i działania na rzecz otoczenia

C5

Wspieranie osobistego rozwoju

C6

Monitorowanie i wspieranie procesu kształcenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie ofertę programową oraz zasady
studiowania w Instytucie Socjologii

SOC_K2_W01

zaliczenie

W2

Student zna i rozumie możliwości jakie daje elastyczny
program oraz oferta pozainstytutowa
w indywidualnym rozwoju

SOC_K2_W11

zaliczenie

SOC_K2_U06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ planować swoje zajęcia powiązane
ze studiowaniem, troszczy się o jakość swojej edukacji
i właściwą realizację programu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów identyﬁkować swoje
zasoby/kompetencje oraz planować swój indywidualny
rozwój w ramach programu studiów

SOC_K2_K01

zaliczenie

K2

Student jest gotów odkrywać potencjały w otoczeniu
akademickim i pozakademickich, korzysta z oferty
służącej podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu kompetencji

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

tutorial

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

3

przygotowanie do zajęć

2

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
15

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
tutorial

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

3

przygotowanie do zajęć

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
15

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Omówienie programu studiów i planowanie zajęć [praca własna, przygotowanie
planu + dyskusja]. Konsultowanie planu zajęć.
Wspieranie jakości kształcenia i właściwej realizacji programu.

1.

Studenckie prawa i obowiązki – omówienie regulaminu studiów

W1, W2, U1

Poznanie struktury Uniwersytetu, Wydziału i Instytutu
Poznanie oferty organizacji studenckich
Wspieranie indywidualnego rozwoju w ramach programu studiów
2.

W1, W2, U1, K1, K2
Omawianie oferty wewnątrz i pozauniwersyteckiej

3.

4.

Planowanie zajęć na II rok studiów [praca własna, przygotowanie planu +
dyskusja]. Wspieranie jakości kształcenia i właściwej realizacji programu

Monitorowanie procesu kształcenia

W1, W2, U1

U1

Informacje rozszerzone
Semestr 1

Sylabusy
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Metody nauczania:
Tutorial, konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja
Rodzaj zajęć
tutorial

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach i realizacja bieżących aktywności ustalanych przez
tutora - powiązanych z realizacją programu studiów i monitorowaniem
jakości procesu kształcenia.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja
Rodzaj zajęć
tutorial

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach i realizacja bieżących aktywności ustalanych przez
tutora - powiązanych z realizacją programu studiów i monitorowaniem
jakości procesu kształcenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma

Sylabusy
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Socjologia gospodarki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.250.5cdd5fc982f95.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami oraz problemami, będącymi
przedmiotem socjologii gospodarki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

: a) najważniejsze teorie i koncepcje socjologii
gospodarki; b) najważniejsze trendy i procesy
w światowej gospodarce oraz wyniki badań
socjologicznych w tym zakresie; c) socjologiczne
ujęcia procesów gospodarczych, które zachodzą
w Polsce.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02

zaliczenie na ocenę, esej

SOC_K2_U01

zaliczenie na ocenę, esej

SOC_K2_K01

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

: a) interpretować procesy gospodarcze przy pomocy
teorii socjologicznych; b) wyjaśniać funkcjonowanie
instytucji przy pomocy teorii i modeli socjologicznych;
c) doszukiwać się teoretycznego sensu zachowań
masowych i zbiorowych o gospodarczym charakterze.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest przygotowany do samodzielnego dalszego
studiowania socjologii gospodarczej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do ćwiczeń

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.

Socjologia gospodarki jako subdyscyplina socjologii. Historia zainteresowań
socjologii gospodarką. Pieniądz i inne instrumenty ﬁnansowe w reﬂeksji
ekonomicznej oraz socjologicznej. Rynek w ujęciu socjologicznym. Rynek pracy a
socjologia pracy. Socjologia instytucji ekonomicznych (w tym - ﬁrm i innych
organizacji gospodarczych). Ekonomia behawioralna a socjologia zachowań
ludzkich. Zagadnienia racjonalności zachowań gospodarczych. Emocje i
W1, U1, K1
gospodarka. Polityka a gospodarka. Kapitalizm - narodziny i rozwój. Globalizacja.
Finansjalizacja. Konsumpcjonizm. Gospodarcze uwarunkowania podziałów
społecznych. Prekariat. Społeczne i kulturowe zakorzenienie gospodarki. Edukacja
ekonomiczna. Finanse i sfera realna w XXI wieku. Społeczne problemy
gospodarcze: korupcja, klientelom, nepotyzm, dyskryminacja. Wzrost gospodarczy
a zmiany społeczne.

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, esej pozytywnie oceniona aktywność na zajęciach oraz esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Kultura cyfrowa – sektor kreatywny i rozrywkowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.250.622740792e0ca.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

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

zapoznanie studentów z procesem cyfryzacji przemysłu produkcji kreatywnej i kulturowej

C2

przekazanie studentom wiedzy z zakresu zarządzania wizerunkiem w sieci

C3

uświadomienie studentom problemów związanych z działaniem algorytmów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

procesy cyfryzacji sektora kreatywnego
i rozrywkowego

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy roli aplikacji jako narzędzia
w sektorze kreatywnym i rozrywkowym

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U2

ocenić wpływ procesów cyfryzacji na różne dziedziny
sztuki

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03

zaliczenie na ocenę

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podjęcia pracy w sektorze kreatywnym i rozrywkowym

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

analiza problemu

15

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

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. Kreatywność w obszarze kultury cyfrowej
1.

2. Nowe zjawiska: działanie algorytmów, rozwój aplikacji, zarządzanie
wizerunkiem w sieci, platformizacja kultury

W1, U1, U2, K1

3. Analiza YouTube, Spotify, Instagrama, Filmweba, TikToka, Twittera, Tindera

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność + projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań

Sylabusy
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Analiza rynku mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.250.6221c3c4664fc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wprowadzenie studentów i studentek w tematykę monitorowania rynku mediów i strategicznego
wykorzystania informacji

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 pojęcia i narzędzia
monitorowania mediów, w tym monitorowania
kryzysowego

SOC_K2_W03,
SOC_K2_W05

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ pracować narzędziami Inforia, co
jest potwierdzone stosowanym certyﬁkatem

SOC_K2_U04

zaliczenie na ocenę

SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest gotowa do przedsiębiorczego
i proaktywnego działa na rynku medialnym

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

20

analiza badań i sprawozdań

15

analiza i przygotowanie danych

15

analiza problemu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Wykłady 1/ Rola dostępu do informacji w zarządzaniu marką – 2 godziny 2/
Wykorzystanie najnowszych technologii do selekcjonowania informacji właściwych
i przetwarzania ich na wiedzę dla organizacji – 2 godziny 3/ Wprowadzenie do
analiz medialnych (rodzaje raportów, wskaźniki oraz atrybuty stosowane w
badaniach – 2 godziny Warsztaty 1/ Portal Inforia. Jedno narzędzie – setki
możliwości (cz. 1) – 4 godziny 2/ Portal Inforia. Jedno narzędzie – setki możliwości
(cz. 2) – 4 godziny 3/ Analityka na portalu Inforia. 10 wskazówek, jak samodzielnie
W1, U1, K1
przygotować zbiory publikacji, zestawienia, tabele i zaawansowane raporty – 6
godzin Główny nacisk chcielibyśmy położyć na część praktyczną. Każdy student
otrzyma dostęp do portalu Inforia i będzie mógł wykonywać w trakcie zajęć
ćwiczenia, sprawdzać omawiane opcje, deﬁniować powiadomienia oraz generować
raporty. Uczestnik po ukończeniu pełnego cyklu szkoleniowego otrzyma imienny
certyﬁkat Inforii, potwierdzający nabyte kompetencje w zakresie monitoringu
mediów i wykonywania analiz medialnych.

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, wykonywanie zadań na ćwiczeniach,

Wymagania wstępne i dodatkowe
kurs prowadzony przez ekspertów PRESS Service

Sylabusy
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Teoria gier jako narzędzie analizy socjologicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.250.5cdd5fcdbf1e8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Jak ujął to Ken Binmore: „Gra toczy się, ilekroć ludzie mają cokolwiek do czynienia ze sobą”. Teoria gier jest
zatem próbą ścisłego opisu wzajemnych oddziaływań ludzi na siebie oraz ustalenia racjonalnego sposobu
postępowania w sytuacjach społecznej współzależności. Celem kursu jest przegląd zagadnień poruszanych
w ramach teorii gier z perspektywy ich zastosowań do opisu i wyjaśniania fundamentalnych zjawisk społecznych,
takich jak współpraca i konﬂikt, wzajemność, zaufanie, reputacja, altruizm, bezpieczeństwo, koordynacja działań.
Jako uzupełnienie analizy teoretycznej omówione zostaną także wyniki eksperymentów z udziałem ludzi oraz
symulacji komputerowych (turniej Axelroda). W ramach zajęć uczestnicy będą mieli sposobność samodzielnego
rozegrania niektórych omawianych gier. Nieunikniona doza matematyki i logiki podawana będzie w porcjach nie
wywołujących niestrawności.

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 koncepcje teorii gier, takie jak strategie
czyste i mieszane, dominacja, równowaga Nasha,
Pareto-optymalność

SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

egzamin pisemny,
prezentacja

SOC_K2_U03

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować podstawowe koncepcje teorii gier do opisu
realnych sytuacji społecznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy w grupie

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02

egzamin pisemny,
prezentacja

K2

uwzględniania w deﬁniowaniu sytuacji interesów
i preferencji innych osób

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K04

egzamin pisemny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do egzaminu

30

ćwiczenia

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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Wprowadzenie
• relacje preferencji i indyferencji
• decyzje w warunkach pewności, niepewności i ryzyka
1.

• zakład Pascala

W1, U1, K1, K2

• paradoks Newcombe’a
• kryterium oczekiwanej wartości decyzji
• kryterium oczekiwanej użyteczności decyzji
• paradoks petersburski
Teoria użyteczności von Neumanna i Morgensterna
• aksjomaty teorii użyteczności von Neumanna-Morgensterna
2.

• racjonalność wyboru (zgodność z aksjomatami von Neumanna-Morgensterna)

W1, U1, K1, K2

• wyznaczanie użyteczności na podstawie wyboru między loteriami
• wyniki „materialne” a użyteczność wyników
Gry o sumie zerowej
• deﬁnicja gry
• gra ściśle koordynacyjna, ściśle antagonistyczna i o motywach mieszanych
• gra o sumie zerowej (gra macierzowa)
• najlepsza odpowiedź
• strategia dominująca, strategia zdominowana
3.

• dominacja iterowana

W1, U1, K1, K2

• założenie wspólnej wiedzy
• strategia minimaksowa i maksyminowa
• punkt siodłowy, równowaga Nasha
• strategie czyste i strategie mieszane
• wyznaczanie równowagi w strategiach mieszanych w grach o sumie zerowej
• wartość gry
• rozwiązanie graﬁczne gier o sumie zerowej 2xn

Sylabusy
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Gry o sumie niezerowej
• gry o sumie niezerowej (gry dwumacierzowe)
4.

• klasyczne gry 2x2: dylemat więźnia, polowanie na jelenia, gra w cykora, wojna
płci

W1, U1, K1, K2

• optymalność w sensie Pareto
• wyznaczanie równowagi w strategiach mieszanych w grach o sumie niezerowej
Gry sekwencyjne
• postać normalna i ekstensywna (drzewo gry)

5.

W1, U1, K1, K2

• indukcja wsteczna
• równowaga doskonała
Powtarzany dylemat więźnia
• gry powtarzane: strategie i wypłaty uwzględniające przyszłość

6.

W1, U1, K1, K2

• strategie w powtarzanym dylemacie więźnia
• turniej Axelroda
Ewolucyjna teoria gier
7.

W1, U1, K1, K2

• strategie stabilne ewolucyjnie
• strategie i równowagi w grze „jastrzębie kontra gołębie”

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, grywalizacja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

zdanie egzaminu

ćwiczenia

prezentacja

wykonanie zadań zaliczeniowych

Sylabusy
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Analiza materiałów audiowizualnych: Instagram
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.210.6227407989df1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Materiały pochodzące z mediów społecznościowych stanowią często przedmiot analizy internetowych dyskursów.
Właściwe pobranie i przygotowanie danych do analizy, z uwzględnieniem różnorodności materiałów
publikowanych w danym serwisie, ich form i wzajemnych powiązań stanowi punkt wyjścia do zastosowania
wybranych metod badawczych. W ramach zajęć studenci zdobędą podstawę do przygotowania własnych badań
z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych. Pracując na przykładzie serwisu Instagram, scharakteryzujemy tę
platformę łącznie z dostępnymi na niej rodzajami treści oraz relacji twórców z ich odbiorcami. Omówimy sposób
pozyskiwania materiału z portalu oraz poruszymy wiążące się z tym zagadnienia etyczne. Przygotujemy dane
do analizy i dokonamy prób interpretacji materiałów wykorzystując elementy metody wizualnej teorii
ugruntowanej. Wcześniejsza znajomość portalu Instagram jest wskazana, ale nie wymagana.

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

rodzaje danych możliwych do pozyskania z serwisu
Instagram

SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06

projekt

W2

znaczenie aktywności użytkowników w serwisach
społecznościowych we współczesnych
społeczeństwach

SOC_K2_W05

projekt

SOC_K2_U02

projekt

SOC_K2_K01

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować i przeprowadzić badania w oparciu
o dane pochodzące z platformy Instagram

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dostrzegania problemów badawczych podczas
korzystania z serwisów społecznościowych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Instagram jako źródło danych: użytkownicy i publikowane treści.

W1, W2

2.

Etyka w badaniach z użyciem danych pochodzących z mediów społecznościowych

W1, U1

3.

Wizualna teoria ugruntowana w analizie danych pozyskanych z Instagrama

U1, K1

4.

Inne metody badań stosowane w badaniach opartych o dane z Instagrama:
analiza przypadków

U1, K1

5.

Przygotowanie projektów badawczych i prezentacja wyników

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
jigsaw, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie projektu w parach w trakcie semestru i prezentacja lub
przesłanie raportu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne poruszanie się po anglojęzycznym Instagramie.

Sylabusy
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Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.1559197416.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, e-learning: 45, konsultacje: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć z przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie w szkole podstawowej
i średniej.

C2

Przygotowanie metodyczne, dydaktyczne i organizacyjne do pracy w szkołach - teorie

Efekty uczenia 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 podstawę programową WOS i wymagania
dla uczniów w różnych etapach kształcenia,

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna zasady przygotowywania lekcji, metody
nauczania i środki dydaktyczne.

SOC_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przygotować konspekt lekcji WOS
uwzględniając różne metody, wiek uczniów, wielkość
grupy oraz warunki infrastrukturalne.

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ wykonać ewaluację lekcji
przygotowaną przez inne osoby.

SOC_K2_U06

zaliczenie na ocenę

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w środowisku szkolnym
i przewodzeniu zespołowi uczniów.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

e-learning

45

konsultacje

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie. Przedmiot i zadania dydaktyki. Dydaktyka jako nauka.
Podstawowe pojęcia (kształcenie, uczenie się, nauczanie). Dydaktyka ogólna a
dydaktyki szczegółowe.

W2

2.

Cele kształcenia. Charakterystyka celów kształcenia ogólnego. Taksonomia celów
kształcenia. Cele operacyjne. Cele nauczania WOS w gimnazjum i szkole średniej

W2

3.

Treści kształcenia. Pojęcie programu szkolnego i kryteria jego opracowania. Teorie
doboru treści. Dobór i układ treści programowych wiedzy o społeczeństwie w w
szkle podstawowej i średniej.

W1

4.

Proces kształcenia. Formy uczenia się. Poznawanie nowych faktów i pojęć.
Kształcenie wielostronne. Realizacja procesu dydaktycznego.

W2, U1

Sylabusy
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5.

Zasady kształcenia. Rozumienie i charakterystyka podstawowych zasad
kształcenia Zasady: systemowości, poglądowości, przystępności,
systematyczności, samodzielności, związku teorii z praktyką, efektywności,
indywidualizacji i uspołecznienia oraz trwałości wiedzy. Realizacja zasad w
praktyce.

W2, U2

6.

Metody nauczania. Typologie metod kształcenia oraz kryteria ich doboru. Przegląd
metod: pogadanka, wykład, dyskusja, korzystanie z materiałów źródłowych, burza
mózgów, metoda sytuacyjna, metoda symulacyjna, portfolio, projekty, drama,
zdjęcia itp.). Metody stosowane w procesie nauczania-uczenia się wiedzy o
społeczeństwie.

W2, U2, K1

7.

Środki dydaktyczne. Rodzaje środków dydaktycznych i ich funkcje. Znaczenie
stosowania środków dydaktycznych. Internet i środki audiowizualne w nauczaniu
wiedzy o społeczeństwie. Podręcznik w procesie kształcenia. Funkcje i rodzaje
podręczników. Struktura i treści podręczników WOS.

W1, W2

8.

Organizacyjne formy nauczania. Istota organizacji i planowanie. System klasowolekcyjny oraz budowa i typy lekcji. Organizacja pracy uczniów (praca jednostkowa,
grupowa, zbiorowa). Przygotowanie nauczyciela i budowa konspektów zajęć.
Specyﬁka lekcji WOS.

U1, U2, K1

9.

Matura z WOS - analiza

W1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

Aktywność na zajęciach, wykonanie zadań

e-learning

zaliczenie

Wykonanie zadań

konsultacje

zaliczenie

Obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs przeznaczony dla studentów będących słuchaczami Studium Pedagogicznego UJ. Jest elementem przygotowania
nauczycielskiego do nauczania WOS w szkole podstawowej i średniej. Kurs jest kontynuowany w semestrze letnim Dydaktyka nauczania WOS II, nie ma możliwości realizacji tylko jednej części.
Kurs jest zapisany jako dostępny na każdym roku studiów, studenci i studentki mogą wybrać, na którym roku chcieliby go
realizować.

Sylabusy
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Social media
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.250.6221cb2579a26.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

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

Zajęcia mają przybliżyć studentom społeczne implikacje upowszechnienia się technologii internetowych. W
trakcie kursu będziemy zarówno aplikować znane nam pojęcia socjologiczne do opisu funkcji społecznych, jakie
pełnią nowe technologie informacyjne, jak również zgłębiać nowe koncepcje wyjaśniające krytycznie zjawiska
związane z bogactwem sieci.

Efekty uczenia 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 omawiać będą wpływ nowych mediów
na takie obszary życia społecznego jak: gospodarka,
polityka i władza, kultura czy prawo. Rozważać, więc
będziemy to, w jaki sposób rewolucja cyfrowa tworzy
nowe rynki i jak przekształca współczesną gospodarkę
orientując ją jeszcze mocniej w stronę procesów,
w których to głównym zasobem jest informacja.
Społeczeństwo informacyjne wytwarza nie tylko nowe
formy twórczości (kultura konwergencji), ale zmienia
też zasady gry rynkowej i politycznej. Internet jako
technologia cyfrowa oparta o logikę sieci wymaga też
nowych rozwiązań prawnych, np. w zakresie prawa
własności intelektualnej. Ponadto sporo uwagi
poświęcone zostanie analizie wpływu internetu
na dobrostan psychiczny jednostki oraz towarzyszące
temu procesy poznawcze. Zastanawiać się będziemy
również nad tym, jak upowszechnienie się nowych
technologii kształtuje strukturę i stosunki społeczne.
Aby powyższe rozważania były prowadzone
na możliwie wysokim poziomie potrzebne jest
poznanie szerokiego spektrum teorii społeczeństwa
sieciowego. Dlatego też podstawą konwersatoriów
będzie krytyczna dyskusja nad zaproponowaną
literaturą.

SOC_K2_W01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

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.

Zaj. 1. Gospodarka
Zaj. 2. Struktura społeczna
Zaj. 3. Kultura
Zaj. 4. Psychologia (poznawcza)
Zaj. 5. Podsumowanie kursu

W1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę obecność, wykonywanie zadań, realizacja mini projektów
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Socjologia ﬁnansów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.250.5cdd5fc9add44.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 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

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat zinstytucjonalizowanej w XXI wieku nowej
subdyscypliny socjologii, to jest socjologii ﬁnansów oraz zinterpretowanie najważniejszych procesów, które
zachodzą w światowych ﬁnansach, przy pomocy perspektywy socjologicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

: a) najważniejsze teorie socjologii ﬁnansów; b)
procesy zachodzące w światowych i polskich
ﬁnansach; c) typowe rodzaje zachowań ludzkich
w sferze ﬁnansów; d) funkcjonowanie instytucji
i rynków ﬁnansowych w XXI wieku.

SOC_K2_W02

egzamin pisemny

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02

egzamin pisemny

SOC_K2_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

: a) interpretować przy pomocy perspektywy
socjologicznej procesy ﬁnansowe oraz zachowania
jednostek i zbiorowości; b) samodzielnie poszerzać
swoja wiedze na temat socjologii ﬁnansów oraz
funkcjonowania światowego systemu ﬁnansowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany do rozbudowy własnej
wyobraźni ﬁnansowej poprzez aktywne poznawania
świata ﬁnansów poprzez swoją aktywność
intelektualną i praktyczną.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Socjologia ﬁnansów jako subdyscyplina socjologii gospodarki. Finanse jako
subdyscyplina ekonomii a socjologia ﬁnansów. "The second economy" - czyli
światowa gospodarka w XXI wieku. Społeczny kontekst funkcjonowania instytucji
ﬁnansowych: banki centralne, banki komercyjne, fundusze inwestycyjne, fundusze
emerytalne. Finanse publiczne w perspektywie socjologii ﬁskalnej. Od globalizacji
do ﬁnansjalizacji. Ubankowienie społeczeństwa. Przestrzeń międzyludzka w
czasach ﬁnansjalizacji. Tchórzostwo moralne w świecie ﬁnansów. Przemiany
W1, U1, K1
kultury ﬁnansowej. Kryzys ﬁnansowy i jego następstwa w ujęciu socjologicznym.
Strefa euro z punktu widzenia koncepcji optymalnego obszaru walutowego. Od
banków do rynków ﬁnansowych. Rynki ﬁnansowe. Zachowania jednostkowe i
zbiorowe w świecie ﬁnansów w perspektywie ekonomii behawioralnej oraz
socjologii ﬁnansów. Patriotyzm gospodarczy w czasach ﬁnansjalizacji.
Finansjalizacja jako proces transformacji współczesnego społeczeństwa
kapitalistycznego.

1.

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywny wynik z egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Digital marketing – od kodu strony po hasło reklamowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.250.62274079eba88.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z rolami i możliwościami rozwoju osób pracujących w działach
marketingu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna zadania specjalistów Digital Marketingu

SOC_K2_W11

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Rozumie zadania specjalistów zajmujących się
działaniami w obszarze Digital Marketingu

SOC_K2_U06

projekt

SOC_K2_K07

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Podjęcia pracy jako marketing manager albo
specjalista w którymś z omawianych obszarów

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

projektowanie

20

Przygotowywanie projektów

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

poprawa projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

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.

Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do systemu reklamowego Google Ads

W1, U1

2.

Podstawy systemu reklamowego Google Ads

W1, U1

3.

Podstawy systemu reklamowego FB Ads

W1, U1

4.

Praca specjalisty SEO – jak zacząć?

W1, U1

Narzędzia specjalisty SEO
5.

W1, U1
SEO techniczne czy contentowe?

6.

Content – jak zacząć?

W1, U1

7.

Wskaźniki i mierniki działań contentowych

W1, U1

8.

UX a Graphic Designer

W1, U1

9.

Czym rożni się UI od UX

W1, U1

10.

Mierzenie działań na stronie

W1, U1

11.

Skąd czerpać wiedzę o programowaniu

W1, U1

12.

Praca w agencji czym różni się od pracy In House

W1, U1

Sylabusy
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13.

Social Media Specialst - kto to?

W1, U1

14.

Projekt zaliczeniowy

K1

15.

Projekt zaliczeniowy

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność + projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wykłady mają na celu wprowadzenie do podstawowych pojęć związanych z digital marketingiem. W trakcie zajęć studenci
dowiedzą się jakie są podstawowe zespoły marketingowe i współpracujące z działem marketingu. Przedstawione im zostaną
też przykładowe ścieżki rozwoju kariery jakie mogą wybrać w ramach działań marketingowych. W trakcie wykładów
występować będą specjaliści obejmujący stanowiska tj. SEO Specialist, PPC Specjalis, Contet Manager, UX Designer, Fullstack developer, którzy w praktyczny sposób opowiedzą jak rozpocząć pracę, czego należy się nauczyć, jak wyglądają ich
zadania.

Sylabusy
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ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2F0.5cdd5faa583a8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Możliwość zetknięcia się z problemami współczesnego społeczeństwa i metodami ich rozwiązywania.

C2

Możliwość rozwoju własnych umiejętności interpersonalnych i zawodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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student deﬁniuje rolę wolontariatu, identyﬁkuje
główne problemy społeczne regionu i potraﬁ wskazać
instytucje pomocowe, a także identyﬁkuje inne
obszary działań organizacji pozarządowych.

W1

SOC_K2_W04,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W10

zaliczenie

SOC_K2_U05

zaliczenie

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
krytycznie ocenić działania podejmowane
w organizacjach oraz proponować własne rozwiązania.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest świadomy społecznej odpowiedzialności
obywatela i gotowy do aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym.

K1

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

Forma aktywności studenta
praktyki

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

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.

Przedstawienie studentom zasad kursu i możliwych miejsc odbywania
wolontariatu oraz założeń wolontariatu (w oparciu o ustawę) i jego znaczenia.

W1, K1

2.

Bieżące konsultacje ze studentami podczas odbywania wolontariatu w wybranej
placówce.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
praktyka (wolontariat w wybranej instytucji)
Rodzaj zajęć
praktyki

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Potwierdzenie ze strony instytucji.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Kurs jest uruchamiany w każdym semestrze (dla zapewnienia studentom i studentkom możliwości wyboru najlepszego czasu
realizacji z uwzględnieniem indywidualnych preferencji i możliwości), ale można go realizować tylko raz w danym toku
studiów.

Sylabusy
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Jak dogadać się z robotem
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.250.6221e59f4a3f4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest zapoznanie słuchaczy z aplikacyjnymi badaniami nad komunikowaniem pomiędzy człowiekiem
a maszyna

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

pojecie komunikowania człowieka z maszyną,
rozpoznaje kluczowe trendy i dostrzega wyzwania

SOC_K2_W08

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student/ka potraﬁ skazać współczesne kierunki badań
i wskazać potencjał zastosowania owych badań
w praktyce

U1

SOC_K2_U04

zaliczenie na ocenę

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student/ka jet gotów do interakcji z różnego typu
maszynami a także pracy grupowej.

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie do ćwiczeń

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Pojeci ekomunikwoanai społecznego i związane z tym dylematy
Podstawowe uwarunkowanai komuniakcji człowiek- maszyna

1.

Rózne typy robotów i ich zastosowanei w gospodarce i sektorze publicznym

W1, U1, K1

Założenia modelowania interakacji człowiek- robot

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, seminarium
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęcia oraz warunki zdeﬁniowane przez prowadzącego
podczas zajęć
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs prowadzi ekspert zewnetrzny, jego celem jest zapoznaie studentó∑ ze wpsółczesnymi aplikacyjnymi badaniami nad
komunikowaneim pomiedzy człowiekiem a maszyną.

Sylabusy
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Gatunki materiałów na YouTube’ie i TikToku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.210.6227407a56b70.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Oglądając kolejne materiały w ramach tej samej platformy ulegamy złudzeniu, że wszystkie wpisują się w ten
sama paradygmat gatunkowy „ﬁlmu na YouTube’ie”, „ﬁlmiku na TikToku”. Czasem można to przypisać działaniu
algorytmu, który poleca widzowi w serwisie podobne materiały na podstawie tych już obejrzanych. Czasem
jednak odbiorca nie zdaje sobie sprawy z różnorodności gatunkowej materiałów, z którymi obcuje. W ramach
konwersatorium studenci będą mieli okazję uczestniczyć we wspólnym opracowaniu wyznaczników gatunków
różnych kategorii materiałów audiowizualnych publikowanych w serwisach YouTube i TikTok, uwrażliwiając się
na różnorodność środków, z jakich bardziej lub mniej świadomie korzystają ich twórcy. Wspólnie zastanowimy się
również nad motywacją wyboru danego gatunku i konsekwencjom korzystania z utrwalonego już schematu
konstruowania materiału. Dobór analizowanych materiałów zostanie dopasowany do zainteresowań uczestników.
Zalecana znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne oglądanie materiałów.

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

rodzaje treści publikowanych w mediach
społecznościowych

SOC_K2_W05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

klasyﬁkować oglądane materiały według wcześniej
sformułowanych kryteriów

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U06

zaliczenie pisemne

U2

krytycznie ocenić znaczenie gatunku dla przekazu
treści

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U06

zaliczenie pisemne

SOC_K2_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystywania posiadanej wiedzy do analizy
problemów spostrzeganych w różnych aspektach
współczesnego życia społecznego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

analiza i przygotowanie danych

30

przygotowanie raportu

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.

Gatunki: czym są, do czego służą i jak się je wyodrębnia

W1

2.

Rodzaje treści publikowanych na YouTube'ie i TikToku – rozeznanie materiału

W1, K1

3.

Klasyﬁkacja: tworzenie wyznaczników gatunkowych

U1

4.

Konsekwencje wyboru gatunku dla twórców, odbiorców i życia publikowanych
treści

U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Przygotowanie opisu gatunku wyodrębnionego w ramach warsztatu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne poruszanie się po anglojęzycznym Internecie (oglądanie
ﬁlmów w języku angielskim na YouTube'ie i materiałów w języku angielskim na TikToku).

Sylabusy
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ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2F0.5cdd5faa2f6d5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Możliwość zetknięcia się z problemami współczesnego społeczeństwa i metodami ich rozwiązywania.

C2

Możliwość rozwoju własnych umiejętności interpersonalnych i zawodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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student deﬁniuje rolę wolontariatu, identyﬁkuje
główne problemy społeczne regionu i potraﬁ wskazać
instytucje pomocowe, a także identyﬁkuje inne
obszary działań organizacji pozarządowych.

W1

SOC_K2_W04,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W10

zaliczenie

SOC_K2_U05

zaliczenie

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
krytycznie ocenić działania podejmowane
w organizacjach oraz proponować własne rozwiązania.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest świadomy społecznej odpowiedzialności
obywatela i gotowy do aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym.

K1

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

Forma aktywności studenta
praktyki

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedstawienie studentom zasad kursu i możliwych miejsc odbywania
wolontariatu oraz założeń wolontariatu (w oparciu o ustawę) i jego znaczenia.

W1, K1

2.

Bieżące konsultacje ze studentami podczas odbywania wolontariatu w wybranej
placówce. U1, K1

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
praktyka (wolontariat w wybranej instytucji)
Rodzaj zajęć
praktyki

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Potwierdzenie ze strony instytucji.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs jest uruchamiany w każdym semestrze (dla zapewnienia studentom i studentkom możliwości wyboru najlepszego czasu
realizacji z uwzględnieniem indywidualnych preferencji i możliwości), ale można go realizować tylko raz w danym toku
studiów.

Sylabusy
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Komunikacyjne technologie przyszłości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.250.6221e67057a39.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 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

Celem jest zaprezentowanie i analizy współczesnych środowisk wirtualnych i charakterystyka zachodzącej w niej
hipertekstowej komunikacji.

C2

Celem jest pokazanie znaczenia komunikacji zapośredniczonej do sieci, przy wykorzystaniu różnych interfejsów,
od komputerowego desktopu po urządzenia head-mounted display.

C3

Celem jest przeanalizowanie subwersywnej tożsamości użytkowników podlegających immersyjnemu działaniu
interaktywnych, szczególnie wirtualnych, środowisk.

C4

Celem jest omówienie znaczenia i konsekwencji paradygmatycznego rozwoju technologii.

C5

Celem jest pokazanie różnicy pomiędzy mediami proscenicznymi i interaktywnymi i idącej za tym różnej
partycypacji urzytkowników.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Absolwent zna i rozumie rozszerzoną wiedzę
o strukturach i instytucjach oraz pogłębioną wiedzę
o wybranych strukturach, instytucjach społecznych
i ich wzajemnych relacjach

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W03

egzamin pisemny

W2

Absolwent zna i rozumie ogólne zasady tworzenia
i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk społecznych
i humanistycznych

SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ właściwie przeprowadzić analizy
przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych
oraz stawiać hipotezy badawcze i je weryﬁkować

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04

egzamin pisemny

U2

Absolwent potraﬁ umiejętnie rozumować i analizować
zjawiska społeczne rozszerzone o umiejętności
pogłębionej, teoretycznej oceny tych zjawisk
z zastosowaniem odpowiedniej metody badawczej

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U10

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów właściwego określania
priorytetów służących realizacji podejmowanych
działań

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03

egzamin pisemny

K2

Absolwent jest gotów do angażuje się
w przygotowanie i realizacje projektów społecznych
i potraﬁ przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne
swojej działalności

SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie pracy semestralnej

20

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Komunikacja w środowisku elektronicznym z uwzględnieniem technik
desktopowych i wirtualnych 2d i 3d.

W1, U2

2.

Zjawisko teleobecnosci na tle komunikacji zapośredniczone: proscenicznej i
interaktywnej.

W2, K2

3.

Immersja jako proces przekierowania intencjonalności i zanurzenia w środowisko
elektroniczne, wiążąca się z procesem interaktywności w światach wirtualnych.

U2, K1

4.

Tożsamość sieciowa – ﬁlozoﬁa awataryzmu i odcieleśnienie komunikacji

W1, K2

5.

Paradygmatyczny rozwój technologii jako nieunikniony proces determinujący
człowieka i rzeczywistość: ﬁzyczną i wirtualną

W2, U1

6.

Wzmocnienie poznawcze (cyborgizacja) – transhumanistyczna wizja człowieka
udoskonalanego.

W2, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowa obecność na zajeciach

Sylabusy
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PR w praktyce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.250.1559295080.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kurus jest praktyczne przećwiczenie strategicznegoplanowania komuniakcji pod okiem praktyków
z róznego obszaru działań Public Relations.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Studenci znają reguły i normy strategicznego
planowanai działań komunikacyjnych w róznych
obszarach życia społecznego, przez różne instytucje.
Rozumieją róznice między celami strategicznymi
i operacyjnymi.

SOC_K2_W07,
SOC_K2_W10

projekt

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U09

projekt

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Studenci potraﬁą przygotować strategię
komuniakcyjną, krytycznie określić przydatność
poszczególnych narzędzi, zdeﬁniować cele, grupy
docelowe, kanały komuniakcji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Studenci potraﬁa planowac działania w czasie,
racjonalnie gospodarowac zasobami, pracowac
w grupie, dzielic zadania i oceniac efektywnośc
podejmowanych aktywności.

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

40

przygotowanie projektu

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

analiza badań i sprawozdań

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

PR w Biznesie

W1, U1, K1

2.

PR w Kościele

W1, U1, K1

3.

PR w polityce

W1, U1, K1

4.

PR w organizacjach trzeciego sektora

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, grywalizacja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność , wykonanie wskazanych zadań zespołowych i indywidualnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończony kurs podstawowy z zakresu problemtyki PR, kurs prowadzi 4 zewentrznych ekspertów- każdy ma 10 godzin.

Sylabusy
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English for Sociology B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.230.623af07d2c968.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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

193 / 501

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

SOC_K2_U06,
streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane
SOC_K2_U09,
ze studiowanym kierunkiem
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

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, U3, U4,
K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U1, U3, U4,
K4

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:
bilingual summary, discursive essay, abstract

W1, W2, W4, U10, U3,
U5, K3, K4

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U10, U3,
U5, U7, U8, U9, K1, K2

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W2, W3, W4, U11,
U3, U8, K4

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku,
wybierane wspólnie ze studentmi. zależnie od specyﬁki danej grupy, np:
6.

7.

Sylabusy

Selected issues related to the sociological aspects of cultural universals, mainly
religion
Selected sociological issues viewed from various sociological perspectives
Proﬁles of selected sociologists and their achievement
Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U6, U7, U8, K1,
K2, K3, K4

W1, U10, K3
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy
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English for Sociology C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.230.623af07d3a550.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
0.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

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, U3, U4,
K4

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U2, U3, U4,
U5, U6, K2

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:
bilingual summary, discursive essay, abstract

W1, W2, W4, U10, U3,
U5, K3, K4

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U10, U3,
U5, U7, U8, U9, K1, K2

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W2, W3, W4, U11,
U3, U8, K4, K5

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku,
wybierane wspólnie ze studentami, zależnie od specyﬁki danej grupy, np:
6.

7.

Sylabusy

Selected issues related to the sociological aspects of cultural universals, e.g.
religion
Selected sociological issues viewed from various sociological perspectives
Proﬁles of selected sociologists and their achievement
Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U2, U3, U4, U6, U7,
U8, K1, K2, K3, K4

W1, U10, K2, K3
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1

Sylabusy
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Współczesne teorie antropologiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.210.1559297685.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu omówienie orientacji teoretycznych we współczesnej antropologii społeczno-kulturowej.
Prezentacja szerokiej panoramy podejść i szkół badawczych występujących obecnie w antropologii, służy
ukazaniu dokonań tej dyscypliny na polu analizy zjawisk i procesów takich jak konsekwencje modernizacji i zmian
biotechnologicznych, performatywność w polityce, doświadczenie podziałów etnicznych i klasowych, oblicza
ideologii i hegemonii w polityce państw, sprawstwo i dynamika relacji genderowych, poznanie i wyobrażenia
religijne, przemoc symboliczna i ﬁzyczna, następstwa intensywnej globalizacji i polityk neoliberalnych, przemiany
środowiskowe i niepewność związana z przyszłością planety i ludzkości. Zajęcia dostarczają wiedzy o kulturowym
i społecznym zróżnicowaniu świata, umożliwiają ponadto pogłębienie umiejętności: a. analizy zjawisk i procesów
przy wykorzystaniu wiedzy teoretycznej; b. formułowania pytań i problemów badawczych w badaniach
empirycznych; c. stosowania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania problemów społecznych.

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/ka zna i rozumie problematykę badań i teorii
w antropologii społeczno-kulturowej, złożoność
kulturową i społeczną świata. Student/ka pojmuje
szerokość, głębię, wagę i niepowtarzalną urodę
antropologicznych rozważań nad historią, współczesną
kondycją i perspektywami Homo Sapiens :)

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

egzamin ustny

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

egzamin ustny

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student/ka potraﬁ analizować zjawiska empiryczne,
wyciągać istotne wnioski z obserwacji empirycznych,
operacjonalizować terminy i pojęcia teoretyczne,
formułować pytania badawcze na podstawie wiedzy
zastanej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka jest gotów do prowadzenia analiz i badań
z użyciem aparatu teoretycznego, rozwiązywania
problemów społecznych w oparciu o wiedzę
teoretyczną i dotychczasowe badania.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konsultacje

10

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do zajęć

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
102

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.

1.Wprowadzenie: specyﬁka teorii antropologicznej
Pojęcie teorii. Teoria i badania terenowe. Teoretyzowanie w antropologii w
kontekście historycznym.

W1, U1, K1

2.

2. Systemy społeczne i kulturowe
Marksizm Maurice Godeliera, marksizm i feminizm Eleanor Leacock, teoria
systemów kulturowych i strukturalizm historyczny Marshalla Sahlinsa, teoria siatki
grupy Mary Douglas.

W1, U1, K1

3.

3. Analiza działań symbolicznych
Geertz i krytyka teorii modernizacji, analiza działań symbolicznych. Turner o
polityce widowisk, Douglas o wyobrażeniach i wieloznaczności

W1, U1, K1

4.

Podejście generatywne Fredrika Bartha, studia nad granicami etnicznymi i
pluralizmem kulturowym i podziałami grupowymi. Obrębski i Barth, kontynuacje
badań Bartha

W1, U1, K1

5.

Praktyki i klasy społeczne w ujęci gotowa do u Pierre’a Bourdieu, Bourdieu i
antropologia fenomenologiczna

W1, U1, K1

6.

Feminizm i antropologia relacji genderowych w rozważaniach Sherry Ortner,
Henrietty Moore, Marylin Strathern, postkolonialny feminizm antropologiczny Saby W1, U1, K1
Mahmood i Lily Abu-Lughod.

7.

Feminizm i antropologia relacji genderowych w rozważaniach Sherry Ortner,
Henrietty Moore, Marylin Strathern, postkolonialny feminizm antropologiczny Saby W1, U1, K1
Mahmood i Lily Abu-Lughod.

8.

8. Studia nad dominacją i oporem
Dominacja i sztuka oporu w ujęciu Jamesa Scotta, antropologiczne studia nad
przemocą (Nancy Scheper-Hughes, Veena Das)

W1, U1, K1

9.

9. Bio-polityki i antropologia medyczna
Michel Foucault i teoria biomedykalizacji w antropologii, (Rayna Rapp, Margaret
Lock i in.).

W1, U1, K1

10.

10. Teoria aktora - sieci i zwrot ontologiczny
Bruno Latour a konstruktywistyczna socjologia nauki, zwrot ontologiczny w
socjologii i antropologii (Annemarie Mol, Marylin Strathern, Eduardo Viveiros de
Castro, Martin Holbrad).

W1, U1, K1

11.

11. Antropologia poznawcza i kognitywna analiza religii
Etno-nauka i teoria modeli kulturowych (Roy D’Andrade), antropologiczne studia
W1, U1, K1
nad inferencją (Claudia Strauss, Naomi Quinn), ewolucyjne i poznawcze studia nad
religią (Pascal Boyer).

12.

12. Teoria systemów-światów
Eric Wolf i antropologia świata, historie globalnych współzależności u Sidneya
Mintza.

W1, U1, K1

13.

13. Antropologie globalizacji
Mobilności współczesne w ujęciu Arjuna Appaduraia, kreolskość i hybrydyzacja
kulturowa, system światowy i tożsamości kulturowe w podejściu Jonathana
Friedmana, neoliberalizm w ujęciu Aihwy Ong.

W1, U1, K1

14.

14. Ewolucja i Antropocen
Problematyczność dychotomii natura – kultura (Philippe Descola, Tim Ingold),
ekologia polityczna(Aletta Biersack), etnoekologia i znaczenie wiedzy lokalnej,
antropologia zmian środowiskowych.

W1, U1, K1

Sylabusy
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15. Pożytki z antropologii
Antropologia zaangażowana w ujęciu Nancy Scheper-Hughes i antropologia
publiczna wedle Thomasa Eriksena, polska antropologia zaangażowana.

15.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunkiem zaliczenia jest znajomość treści wykładu i pięciu wybranych
tekstów z listy
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Badania ilościowe zjawisk społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.210.6204fe0a3e517.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest doskonalenie socjologicznego warsztatu badawczego i ukazanie uczestnikom szerszego
spojrzenia na rolę badań ilościowych w zdobywaniu wiedzy społecznej. Po krótkiej rekapitulacji podstawowych
reguł projektowania i realizacji badań społecznych, omówione zostaną konkretne techniki badawcze wraz
z przykładami konkretnych badań zrealizowanych z ich pomocą. Dyskusji poddana będzie adekwatność decyzji
operacjonalizacyjnych i analitycznych do postawionego problemu badawczego.

Efekty uczenia 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 rozumienie zasad projektowania badań
społecznych, ich realizacji i interpretacji uzyskanych
wyników

SOC_K2_W06

egzamin pisemny

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U08

egzamin pisemny

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

poprawne postawienie problemu badawczego i dobór
adekwatnych narzędzi w celu uzyskania
konkluzywnych odpowiedzi na postawione pytania
badawcze

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

formułowanie argumentów w dyskusji nad
konkretnymi decyzjami metodologicznymi

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Projektowanie badań ilościowych i formułowanie pytań badawczych.
2. Operacjonalizacja pojęć i hipotez.
3. Rozumowania przyczynowe.
4. Typy badań eksperymentalnych i projektowanie eksperymentów.
5. Projektowanie badań sondażowych i budowa kwestionariusza.
1.

W1, U1, K1

6. Zagadnienia doboru próby.
7. Analiza danych zastanych.
8. Badań niereaktywne.
9. Analiza sieci społecznych.
10. Modelowanie sytuacji i procesów społecznych.
11. Efektywna prezentacja wyników badań ilościowych.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie egzaminu, aktywne uczestnictwo w zajęciach
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Abecadło socjologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.210.5cdd5fe22ad01.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów i studentek z najważniejszymi pojęciami socjologicznymi oraz ujęciami
teoretycznymi w dziedzinie. Poszczególne zajęcia poświęcone są m.in. różnym wizjom społeczeństwa (ujęcia
strukturalne, interakcyjne, konﬂiktowe, wymiany itp.), dynamice działań społecznych i zbiorowych (w tym ruchów
społecznych), różnym typom zbiorowości (np. grupom społecznym), socjalizacji, kontroli społecznej, rolom
i pozycjom, jakie zajmujemy jako członkowie społeczeństwa itp.

Efekty uczenia 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 podstawowe pojęcia
socjologiczne (np. działanie społeczne, interakcja,
grupa społeczna, struktura, organizacja, instytucja)

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W04

egzamin pisemny

W2

student/ka zna i rozumie najważniejsze paradygmaty
i ujęcia teoretyczne w socjologii

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W09

egzamin pisemny

W3

student/ka zna i rozumie dynamikę różnego typu
instytucji społecznych

SOC_K2_W02

egzamin pisemny

W4

student/ka zna i rozumie relację między działaniem
jednostkowym a strukturą społeczną.

SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student/a potraﬁ używać podstawowych pojęć
socjologicznych w opisie wybranego zjawiska
społecznego

SOC_K2_U01

egzamin pisemny

U2

student/a potraﬁ zaaplikować wybraną koncepcję
teoretyczną do analizy konkretnego przypadku
zjawiska lub procesu społecznego.

SOC_K2_U01

egzamin pisemny

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest gotów/owa do pracy zespołowej
mającej na celu stosowanie w praktyce zdobytej
wiedzy teoretycznej.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

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.

Społeczeństwo – przedmiot socjologii

W2

2.

Zachowanie, działanie, interakcja

W1, W2, W4, U1

3.

Organizacja i struktura społeczna

W1, W2, U1, U2

Sylabusy
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4.

Grupy społeczne

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Działania zbiorowe i ruchy społeczne

W1, W2, W4, U1, U2

6.

Nierówności społeczne

W2, W4, U2

7.

Władza

W1, W2, U1, U2

8.

Socjalizacja i kontrola społeczna

W1, W2, W3, W4, U1

9.

Etniczność, naród

W1, U1

10.

Religia

W1, W3, U1

11.

Instytucje społeczne

W1, W2, W3, U1

12.

Kultura

W1, U1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia: a) obecność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności;
każda kolejna nieobecność, bez względu na przyczynę, musi zostać
zaliczona u prowadzącej na dyżurze; maksymalna liczba nieobecności w
semestrze = 4; po jej przekroczeniu – brak możliwości podejścia do
egzaminu); b) przygotowanie do zajęć (lektura tekstów) i czynny udział w
dyskusji podczas zajęć c) egzamin (obejmujący wiedzę z zajęć i tekstów)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs przeznaczony dla studentów/ek, którzy/re nie ukończyli studiów socjologicznych I stopnia. Kurs zaznajamia studentki i
studentów z podtawowymi pojęciami, koncepcjami i teoriami socjologicznymi. Ma na celu ułatwienie przyswajania bardziej
złożonej problematyki socjologicznej na innych zajęciach, nabycie socjologicznego języka i uzyskanie swobody w poruszaniu
się w "polu socjologicznym". Zajęcia obejmują część wykłądową oraz część konwersatoryjną, opartą na lekturze tekstów oraz
dyskusji wokół nich. Wspólnie uczymy się aplikowania pojęć i koncepcji do przykładów zjawisk z otaczającej nas
rzeczywistości.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie, I rok
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.220.6206482184a1d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Konceptualizacja pracy magisterskiej

C2

Rozwój kompetencji w zakresie samodzielnego planowania i realizacji badań własnych

C3

Doskonalenie umiejętności analizy i opracowania wyników badań własnych

C4

Rozwijanie i wzmacnianie etycznej postawy w pracy naukowo-badawczej – poszanowania wolności i wartości
akademickich

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/ka zna i rozumie zasady opracowania pracy
magisterskiej - w zakresie etyki, teorii, metodologii
oraz redakcji i korekty tekstu.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W10

zaliczenie

W2

Student/ka zna i rozumie wymagania niezbędne
do napisania pracy magisterskiej w dyscyplinie
socjologia.

SOC_K2_W10

zaliczenie

W3

Student/ka zna i rozumie zasady pracy naukowobadawczej, pisania tekstów o charakterze naukowym,
prowadzania badań empirycznych, stawiania pytań
i formułowania problemów badawczych

SOC_K2_W06,
SOC_K2_W10

zaliczenie

W4

Student/ka zna i rozumie zasady polityki
antyplagiatowej na UJ

SOC_K2_W10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ dokonać przeglądu literatury,
przygotować i zrealizować własny projekt badawczy

SOC_K2_U07

zaliczenie

U2

Student/ka potraﬁ sformułować przedmiot i cel badań,
określić problemy/hipotezy badawcze

SOC_K2_U07

zaliczenie

U3

Student/ka potraﬁ dokonać analizy wyników badań,
formułować wnioski i opracować je w formie pracy
magisterskiej

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka jest gotów/owa do dzielenia się wiedzą,
dyskusji i krytycznej analizy proponowanych tematów
i wyników badań.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06

zaliczenie

K2

Student/ka jest gotów/owa do efektywnej pracy
naukowej w oparciu o akademickie standardy, doboru
właściwej argumentacji, krytycznego myślenia.

SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

zaliczenie

K3

Student/ka jest gotów/owa do samodzielnej i rzetelnej
pracy naukowo-badawczej.

SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

konsultacje

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie pracy dyplomowej

40

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ustalenie zasad pracy w ramach seminarium.

W1, W2, W3, K3

2.

Omówienie podstawowych wyzwań i zasad związanych z przygotowaniem pracy
magisterskiej, ze szczególnym uwzględnieniem etyki pracy naukowo-badawczej.

W1, W2, W3, W4

3.

Dyskusja obszarów tematycznych leżących w polu zainteresowania
uczestników/czek seminariów, wyklarowanie przedmiotu badań, których wyniki
będą opracowane w ramach pracy magisterskiej.

W2, W3, U1, U2, K3

4.

Teoretyczne i metodologiczne przygotowanie do badań własnych oraz
opracowanie planu ich realizacji.

U1, U2, K3

5.

Indywidualne konsultacje oraz praca w grupie, mające na celu wspieranie i
monitorowanie poszczególnych etapów przygotowania prac magisterskich

W1, W2, W3, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, konsultacje, metody e-learningowe, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach; Przygotowanie planu pracy,
konceptualizacja tematu i zakresu pracy magisterskiej; Przegląd literatury
przedmiotu i opracowanie roboczej bibliograﬁi pracy magisterskiej.
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Dobór próby w badaniach społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.220.5cdd5fccd3544.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy z zakresu metody reprezentacyjnej

C2

zapoznanie studentów z procedurami i zasadami przygotowania projektu doboru próby

C3

uświadomienie słuchaczom różnych aspektów metodologicznych związanych z doborem próby

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wiedza z zakresu doboru próby

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W06

projekt

W2

zna w sposób pogłębiony wybrane metody i techniki
badań społecznych oraz wie, jak skutecznie dobrać
metody badawcze w celu rozwiązania problemów
badawczych, wie jak zaplanować i zrealizować
ilościowe badanie empiryczne w celu rozpoznania
problemu i postawienia diagnozy

SOC_K2_W06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

projektować dobór próby w badaniach społecznych

SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

projekt

U2

potraﬁ ocenić określony plan losowania pod kątem
poprawności metodologicznej (umie przygotować plan
losowania wraz z projektowaniem i oceną doboru
próby w przykładowych badaniach) oraz konstruuje
schematy losowania, sporządza dokumentację
z badań wybranych technik losowania

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U08

projekt

projekt

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

współpracy w grupie

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

K2

Student akceptuje konieczność oceniania zarówno
metod i technik losowania oraz także ich praktyczne
implikacje oraz rozumie różnice między różnymi
metodami, która zależy także od przyjętych
w konkretnych badaniach założeniach.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do ćwiczeń

10

konsultacje

5

Przygotowywanie projektów

10

warsztaty

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

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rodzaje doboru próby w badaniach sondażowych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Techniki losowania

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Zasady i sposoby oceny jaki i kiedy zastosować dany sposób doboru próby, jaką
techniką, jakie to ma konsekwencje dla precyzji uzyskanych wyników

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Zasady ustalania liczebności próby przy różnych schematach losowania

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Zasady przygotowywania raportów metodologicznych dotyczących doboru próby

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
projekt dot. doboru próby

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawy statystyki, konieczność udziału w zajęciach potwierdzana z prowadzącym

Sylabusy
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Język w komunikowaniu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.6221f7b6405cd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zasadami poprawnego, sprawnego i etycznego użycia języka.

C2

Doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna zasady sprawnego, poprawnego
i etycznego posługiwania się językiem.

SOC_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ dostosować styl swojej wypowiedzi
do sytuacji i celu komunikacji.

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student potraﬁ zastosować i rozpoznawać środki
retoryczne w tekście.

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

Student potraﬁ ocenić tekst pod względem
normatywnym i funkcjonalnym.

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

zaliczenie na ocenę

SOC_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do komunikowania się
w środowisku zawodowym i naukowym w sposób
poprawny i etyczny.

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Funkcje języka.

W1, U1, U3, K1

2.

Aspekt normatywny języka. Norma językowa, zróżnicowanie stylistyczne
polszczyzny.

W1, U1, U3, K1

3.

Prosta polszczyzna (plain language).

W1, U1, U3, K1

4.

Etyka słowa. Grzeczność językowa. Perswazja i manipulacja językowa.

W1, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena ciągła podczas zajęć. Przygotowanie prezentacji na
wybrany temat na zakończenie warsztatów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione).

Sylabusy

221 / 501

Warsztaty badań marketingowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.220.5cdd5fcd0b64e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami badań marketingowych: rodzajami tych badań, ich
specyﬁką, zastosowaniem, praktycznymi problemami związanymi z realizacją. Kurs daje podstawy do rozpoczęcia
pracy w charakterze badacza rynku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe metody i techniki badań
marketingowych,

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W06

projekt, raport

222 / 501

W2

procedury związane z poszczególnymi etapami
procesu badań marketingowych,

SOC_K2_W06

projekt, prezentacja

W3

etyczne aspekty badań marketingowych.

SOC_K2_W10

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaprojektować badanie marketingowe

SOC_K2_U02

projekt, raport,
prezentacja

U2

przeprowadzić badanie marketingowe wybranymi
technikami badawczymi,

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03

projekt, raport,
prezentacja

U3

przygotować raport z badań marketingowych,

SOC_K2_U02

raport

U4

zaprezentować wyniki przeprowadzonego badania.

SOC_K2_U10

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy projektowej z członkami zespołu
badawczego,

SOC_K2_K02

projekt, prezentacja

K2

skutecznej komunikacji z otoczeniem,

SOC_K2_K02

projekt, raport,
prezentacja

K3

ustalania priorytetów w podejmowanych działaniach
badawczych.

SOC_K2_K03

projekt, prezentacja

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

15

analiza i przygotowanie danych

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie raportu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rola i znaczenie badań marketingowych.

W1

Sylabusy
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2.

Proces badań marketingowych i jego poszczególne etapy.

W2, U1, K3

3.

Etyka w badaniach marketingowych.

W3, K1, K3

4.

Obszary i tematyka badań marketingowych w kontekście potrzeb biznesowych
klienta.

W1, U1, U2

5.

Zastosowanie metod badawczych w praktyce.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6.

Prezentacja wyników i raportowanie w badaniach marketingowych.

U3, U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt, raport, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Realizacja samodzielnego projektu badań marketingowych,
opracowanie raportu i prezentacja wyników.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość metodologii badań społecznych, znajomość podstawowych technik badawczych, znajomość oprogramowania IBM
SPSS lub innego programu do analizy danych.

Sylabusy
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Krytyczna analiza dyskursu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fde66c36.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem warsztatów jest wprowadzenie studentów w problematykę analizy dyskursu w ujęciu krytycznym.
Podejście to doskonale nadaje się do identyﬁkacji różnorodnych procesów komunikacyjnych zachodzących
we współczesnym społeczeństwie, w tym do zgłębiania mechanizmów władzy i wiedzy w dyskursie, a także
problematyki wykluczenia, dyskryminacji i nierówności wbudowanych w język. W pierwszej kolejności podczas
zajęć poruszone zostaną teoretyczno-metodologiczne zagadnienia związane z KAD (teoretyczne źródła KAD,
interdyscyplinarność KAD, szkoły w ramach KAD, siatka pojęciowa KAD, wiedza i władza w KAD, cele i dyrektywy
metodologiczne KAD). Studenci zapoznają się nie tylko z bogatą podbudową teoretyczną krytycznej analizy
dyskursu oraz kluczowymi postulatami metodologicznymi, lecz także uwrażliwieni zostaną na kwestię misji KAD
w identyﬁkowaniu przemocy wbudowanej w język, w tym ukazywania nierówności na tle płciowym, rasowym,
wiekowym, etnicznym, czy też ekonomicznym w dyskursie medialnym. Istotnym zagadnieniem będzie też
problematyka wykluczenia cyfrowego. Studenci poznawać będą wybrane przykłady analiz sporządzonych w
oparciu o założenia KAD. Przykłady te odnosić się będą do case-studies dostępnych zarówno w polskiej jak
i światowej literaturze przedmiotu, w szczególności zaś do badań kluczowych przedstawicieli KAD, takich jak
Norman Fairclough, Ruth Wodak czy Teun van Dijk. Równolegle studenci będą samodzielnie projektować
i realizować badania w wybranych obszarach problematycznych. Tym samym zyskają umiejętność posługiwania
się narzędziami badawczymi wypracowanymi na gruncie KAD, oraz nabędą zdolność rozwiązywania konkretnych
problemów wypływających z nierówności, dyskryminacji i przemocy w przestrzeni medialnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada wiedzę z zakresu najważniejszych
podejść teoretycznych i badawczych w obszarze
krytycznej analizy dyskursu. Zna najważniejsze
kategorie analityczne z zakresu krytycznych studiów
nad dyskursem, jak również poprawnie posługuje się
siatką pojęciową KAD. Wie, jak skutecznie dobrać
metody badawcze w celu rozwiązania problemów
badawczych, a także potraﬁ zaplanować i zrealizować
jakościowe badanie empiryczne w celu rozpoznania
problemu i postawienia diagnozy społecznej.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Student potraﬁ zastosować wiedzę teoretyczną
do opisu i analizy przyczyn i przebiegu konkretnych
procesów i zjawisk społecznych oraz potraﬁ
SOC_K2_U01,
formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane
SOC_K2_U02,
i metody analiz. Posiada umiejętność rozumienia
SOC_K2_U08
i analizowania zjawisk społecznych w oparciu o wiedzę
teoretyczną i narzędzia badawcze z zakresu krytycznej
analizy dyskursu.

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do pracy w zespole, rozwiązując
wybrane problemy, a także umie skutecznie
komunikować się z otoczeniem. Umie samodzielnie
i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności
rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przeprowadzenie badań empirycznych

20

przygotowanie do zajęć

10

poprawa projektu

5

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.

Teoretyczno-metodologiczne zagadnienia związane z KAD (teoretyczne źródła
KAD, interdyscyplinarność KAD, szkoły w ramach KAD, siatka pojęciowa KAD,
wiedza i władza w KAD, cele i dyrektywy metodologiczne KAD). Perspektywy
badawcze w KAD i możliwości ich zastosowania.

W1, U1, K1

2.

Przemoc dyskursywna na tle płciowym, rasowym, etnicznym, religijnym,
politycznym, ekonomicznym, cyfrowym, itp. - analiza wybranych przypadków.
Dyskursy wykluczające w sferze publicznej (przykłady)

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1) aktywność na zajęciach i znajomość zadanej literatury 2)
zaliczenie na ocenę, projekt przygotowanie, zrealizowanie i zaprezentowanie projektu
badawczego na wybrany temat
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Imaginaria socjotechniczne: wyzwania metodologiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.62063bb3ef391.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Niniejszy kurs ma na celu zapoznanie uczestników z pojęciem socjotechnicznych imaginariów jak
i przedstawieniem użycia koncepcji w badaniach prowadzonych na świecie i Uniwersytecie Jagiellońskim.
Uczestnicy zmierzą się z wyzwaniami metodologicznymi prowadzenia badań z użyciem zaproponowanego przez
Sheila Jasanoﬀ i Sang-Hyun Kim terminu w przygotowaniu własnych projektów. Socjotechniczne Imaginaria,
rozumiane są jako kolektywne pożądane lub odrzucane wizje przyszłości (Jasanoﬀ, Kim, 2009, 2015).
Wyobrażenia te związane są z rozwojem technologii i mają istotne znaczenie polityczne, wpływając na kwestie
władzy, alokacji kapitału i praktyk społecznych. Odbijają się w nich nie tylko dokumenty strategiczne, ale także
produkty popkultury i ludzkie narracje. Imaginaria choć mocno zakorzenione w obecnym kontekście, wybiegają
ku przyszłości, próbując kontrolować to, co nieznane. Podczas trwania zajęć uczestnicy będą zobowiązani
do regularnego przygotowywania się do zajęć poprzez czytanie lektur obowiązkowych. Przygotowanie się
do egzaminu w połowie semestru oraz przedstawienie konspektu i założeń badań na ostatnich zajęciach

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student/ka zna i rozumie pojecie Imaginariów
socjotechnicznych oraz jest świadomy/a wyzwań
związanych z ich badaniem.

SOC_K2_W01

zaliczenie na ocenę

SOC_K2_U02

projekt

SOC_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ zastosowań pojecie
socjotechnicznych imagianriów do analizy
rzeczywistości społecznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka jest gotów do dyskutowania koncepcji
teoretycznych i ich kontektualizowania

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

20

analiza badań i sprawozdań

10

projektowanie

15

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

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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Socjotechniczne Imaginaria jako pojecie teoretyczne i empiryczne(Jasanoﬀ, Kim,
2009, 2015).
Wyobrażenia związane z rozwojem technologii i znaczeniem politycznym, wpływ
na kwestie władzy, alokacji kapitału i praktyk społecznych.
1.

W1, U1, K1
Imaginaria dominujące i alterntywne, w tym kontestujące
Sciezki badania IS w naukach społecznych
Operacjonalziacja IS w wyrbanych obszarach.

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Regularne uczestnictwo w zajęciach
25% Egzamin w połowie
zaliczenie na ocenę, projekt semestru
20% Prezygotowanie konspektu badan I
założeń 25%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs zaprojektowany i wpsółprowadzony przez mgra Tadeusza Rudka, doktoranta UJ.

Sylabusy
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Komunikowanie międzykulturowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cb42588472ea.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów i studentek z tematyką komunikowanie międzykulturowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student/ka zna i rozumie czym jest komunikowanie
międzykulturowe, międzynarodowe. Rozumie pojęcie
komunikacja i kultura.

SOC_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

student/ka zna i rozumie teorie podejmujące temat
komunikowania międzykulturowego.

SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

student/ka wie i rozumie czym jest dyplomacja i jaką
rolę odgrywa.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W4

student/ka wie i rozumie jaką rolę odgrywają media
w komunikowaniu międzykulturowym

SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student/ka potraﬁ zbierać i analizować dane opisujące
różne wymiary kultur

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

student/ka potraﬁ analizować zmiany, jakie zachodzą
w obszarze komunikowania w kontekście globalizacji

SOC_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U3

student/ka potraﬁ projektować procesy komunikacyjne
w środowisku międzykulturowym

SOC_K2_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest gotów/gotowa do stałego rozwijania
swoich kompetencji kulturowych i komunikacyjnych
i samodzielnego poszerzania swojej wiedzy

SOC_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

student/ka jest gotów/gotowa do podejmowania pracy
w zespole międzynarodowym. Cechuje ją wrażliwość
na odmienności kulturowe i gotowość
do nawiązywania dialogu.

SOC_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie projektu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Komunikowanie międzykulturowe

W1, U1, K1

2.

Teoetyczne partspektywa komunikowania międzykulturowego (teorie Hofstetego,
Triandisa, Halla, Gudykunsta, Ting-Toomy)

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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3.

Komunikowanie werbalne i niewerbalne w kontekście międzykulturowym

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

4.

komunikowanie międzykulturowe w obrębie rodziny, edukacji, grupy zawodowej

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach, wykonywanie zadań, realizacja projektów
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Socjologiczne teorie Karola Marksa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fbc5f2fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem seminarium jest krytyczna analiza wkładu Karola Marksa do teorii socjologii.

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 najważniejsze teorie Karola
Marksa o charakterze socjologicznym

SOC_K2_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Student potraﬁ: a) przeprowadzić krytyczna analizę
poglądów Karola Marksa: b) dostrzec mocne i słabe
strony jego teorii; c) odróżnić doktrynę od naukowej
teorii w poglądach Marksa.

U1

SOC_K2_U01

zaliczenie na ocenę

SOC_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student gotów jest do samodzielnego i krytycznego
poszerzania wiedzy na temat inspiracji Marksowskich
w socjologii.

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie eseju

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 cechy orientacji teoretyczno-metodologicznej Karola Marksa. Teoria
rozwoju społecznego. Teoria formacji przedkapitalistycznych. Kapitalizm podstawowe
cechy ustroju. Teoria klas społecznych. Teoria wyzysku. Teoria ruchów
społecznych,
a w tym - teoria rewolucji. Doktryna i program komunizmu. Teoria alienacji.
Jednostka
i społeczeństwo. Ekonomiczno-socjologiczna teoria własności. Dylematy
prywatyzowania i uspołeczniania własności w poglądach Marksa. Relacje
pomiędzy
teoretycznym i ideologicznym dorobkiem Marksa. Olśnienia i pomyłki Karola
Marksa.Co z dorobu Marksa przejęła współczesna teoria socjologiczna?

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność na zajęciach, esej lub referat
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Sylabusy
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(Nowa) normalność w warunkach kryzysów i niepewności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.62063d45bc4a6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest krytyczna analiza pojęcia "normalności" ("nowej normalności") przez pryzmat teorii praktyk
społecznych: jak domyślnie rozumiana "normalność" kształtuje codzienne zachowania ludzi, jak jest
wykorzystywana w dyskursach politycznych i medialnych, jak wpływa na (re)produkowanie praktyk społecznych,
przyczyniając się do sankcjonowania status quo lub radykalnej zmiany 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

koncepcje i pojęcia dotyczące zmian społecznych
związanych z nagłymi wstrząsami, napięciami
i kryzysami

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

egzamin ustny

W2

założenia i aparat pojęciowy teorii praktyk
społecznych

SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaaplikować poznane teorie i pojęcia do analizy zmian
społecznych

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02

projekt

U2

poszukiwać danych ilościowych i jakościowych
na temat rozumień "normalności" ("normalnego
życia") w praktykach życia codziennego

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U10

projekt

U3

formułować przypuszczenia i wnioski na temat
znaczenia kategorii "normalności" dla reprodukowania
praktyk społecznych; podejmować dyskusję (w formie
pisemnej i ustnej) na temat mechanizmów
"normalizowania" życia w warunkach kryzysów
i niepewności, argumentować swoje stanowisko
z otwartością na stanowiska innych osób

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08

egzamin ustny, projekt

K1

reﬂeksji na temat społecznych, etycznych
i środowiskowych konsekwencji rozumień
"normalności" w praktykach życia codziennego
i politykach;

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02

egzamin ustny, projekt

K2

dostrzegania potencjałów innych dyscyplin w lepszym
rozumieniu mechanizmów zmian społecznych oraz
strategii radzenia sobie społeczeństw z kryzysami
i niepewnością

SOC_K2_K06

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie projektu

10

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

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. "Normalność", kryzys i niepewność jako kategorie socjologiczne

W1, K1

2.

2. Teoria praktyk społecznych - założenia, pojęcia, możliwości aplikacyjne

W2, K2

3.

3. Powrót do normalności, nowej normalności, post-normalności? Mechanizmy
(re)produkowania życia społecznego

W1, U1, U3, K2

4.

4. Studia przypadków: kataklizmy, pandemie, wojna. Gromadzenie i analiza
danych.

U1, U2, U3, K1

5.

5. Co oznacza "powrót do normalności"? Prezentacja studiów przypadków.

U3, K1, K2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywność, opracowanie studium przypadku, publiczna
prezentacja projektu
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Projektowanie kwestionariuszy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.62063da387448.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z praktycznym aspektem realizacji badań sondażowych a mianowicie
procesem układania kwestionariusza. Warsztaty są pomyślane jako zajęcia dodatkowe dla wszystkich studentów,
którzy w trakcie przygotowywania prac licencjackich czy magisterskich zamierzają przeprowadzać własne
badania, ale również dla wszystkich innych którzy chcą pogłębić wiedzę i umiejętności związane
z projektowaniem kwestionariuszy. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z zdaniami związanymi z układaniem
samych pytań kwestionariuszowych (konceptualizacja i operacjonalizacja), formatowaniem narzędzia (strona
graﬁczna i związane z tym zagadnienia praktyczne), pretestem i pilotażem gotowych kwestionariuszy oraz
zasadami realizacji badań sondażowych w oparciu o przygotowane kwestionariusze (organizacja pracy terenowej
i kontroli ankieterów).

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 ogólne zasady realizacji badań
sondażowych

SOC_K2_W06,
SOC_K2_W10

projekt

W2

Student zna zasady budowy kwestionariusza

SOC_K2_W06,
SOC_K2_W10

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zaplanować proces badawczy
z uwzględnieniem technik sondażowych

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U10

projekt

U2

Student potraﬁ ułożyć kwestionariusz do zebrania
informacji niezbędnych do odpowiedzi na problem
badawczy

SOC_K2_U03

projekt

U3

Student potraﬁ przeanalizować odpowiedzi i na ich
podstawie wprowadzić poprawki do kwestionariusza

SOC_K2_U03

projekt

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w zespole

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

20

przygotowanie projektu

60

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przypomnienie wiedzy o badaniach sondażowych – etapy badań sondażowych,
rodzaje sondażów i ich zastosowania.

W1

Sylabusy
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2.

Przypomnienie ogólnych zasad budowy kwestionariuszy – struktura
kwestionariusza, najczęstsze błędy popełniane w trakcie układania pytań i jak ich
uniknąć.

W2

3.

Konceptualizacja problemu badawczego – tworzenie pytań badawczych i celów
badania

W1, U1, K1

4.

Operacjonalizacja problemu badawczego – przygotowanie do układania pytań

W1, U1, K1

5.

Układanie pytań kwestionariuszowych

W2, U1, U2, K1

6.

Pretest i pilotaż kwestionariusza – czym się różnią pretest od pilotażu i jak je
prowadzić

W2, U2, U3, K1

7.

Przeprowadzenie pretestu kwestionariusza

W2, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, burza mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warsztaty kończyć się będą zaliczeniem na podstawie wykonania
poszczególnych etapów przygotowania kwestionariusza (konceptualizacji,
układania pytań kwestionariuszowych, formatowania kwestionariusza,
jego pretestu i pilotażu).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs Metod empirycznych badań społecznych.

Sylabusy
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Socjologia i antropologia konsumpcji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fd13d5ce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie z klasyczną literaturą dotyczącą powstania i cech społeczeństwa konsumpcyjnego oraz jego
sukcesywnego rozpowszechniania się w świecie; analiza danych empirycznych związanych z tą problematyką.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

celem kursu jest: omówienie podstawowych kategorii
analitycznych z zakresu socjologii i antropologii
konsumpcji; zastosowanie omówionych kategorii
do opisu i analizy polskiego społeczeństwa; analiza
aspiracji, możliwości i strategii konsumpcyjnych
polskiego społeczeństwa; przygotowanie rejestru
SOC_K2_W01
obiektywnych barier utrudniających realizację aspiracji
(konsumpcyjnych); zastosowanie omówionych
kategorii badawczych do analizy postępującego
materialnego rozwarstwienia polskiego społeczeństwa.
Uczestnik kursu nabywa wiedzę i umiejętność
krytycznej analizy prezentowanych na zajęciach treści.

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę
z zakresu socjologi i antropologii konsumpcji, a także
umiejętności zastosowania tej wiedzy do opisu
zachowań konsumpcyjnych na przykładzie polskich
gospodarstw domowych oraz do opisu zjawisk
makrostrukturalnych z perspektywy aspiracji i potrzeb
SOC_K2_U01
konsumpcyjnych. Uczestnicy zdobywają umiejętność
przygotowania i przeprowadzenia badań
socjologicznych lub antropologicznych dotyczących
konsumpcji. Zajęcia mają też pomóc w zdobyciu
wiedzy ułatwiającej doprecyzowanie zainteresowań
i przedmiotu przyszłej pracy magisterskiej lub obszaru,
w którym będzie się ona sytuować.

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uczestnik kursu jest gotów do zaangażowania się
w przygotowanie i realizację projektów badawczych
i potraﬁ przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne
swojej działalności

SOC_K2_K05

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1-2-3 Konsumpcja - podstawowe kategorie z zakresu socjologii i antropologii
konsumpcji
4-5. Oczekiwania i aspiracje konsumpcyjne w polskim społeczeństwie i ich
przemiany
6. Dawne i współczesne bariery utrudniające realizację aspiracji konsumpcyjnych
7. Indywidualne i rodzinne strategie służące podniesieniu poziomu konsumowania
1.

8. Społeczny kontekst i uwarunkowania jakości i poziomu konsumpcji gospodarstw
domowych, bariery utrudniające osiągnięcie pożądanego poziomu konsumpcji

W1, U1, K1

9-10. Materialne rozwarstwienie polskiego społeczeństwa: przyczyny, skala,
sposoby pomiaru i opisu
11. Społeczne funkcje konsumpcji
12-15. Prezentacja przygotowanych przez uczestników kursu projektów badań lub
rezultatów badań pilotażowych, dyskusja im poświęcona.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dla studentów zainteresowanych problematyką konsumpcji i związanych z nią stylów życia

Sylabusy
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Miasto i jego instytucje
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fe3183a7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

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 kursu jest zapoznanie studentów ze strukturą i funkcjonowaniem instytucji sfery publicznej oraz
kluczowymi grupami (interesów, nacisku, władzy) względnie ruchami społecznymi (miejskimi, regionalnymi),
które uczestniczą w procesie rozwoju na szczeblu lokalnym bądź regionalnym. Nacisk położony zostanie
zwłaszcza na zapoznanie seminarzystów z instytucjonalnym kontekstem politycznym, gospodarczym
i kulturowym współczesnego rozwoju wspólnot gminnych, miejskich, metropolitalnych czy regionalnych. W
szczególności omawiane będę instytucje formalno-prawne (regulacje prawne o charakterze krajowym
i międzynarodowym, dokumenty organizacyjne), struktury polityczne (samorząd gminny, wojewódzki)
i gospodarcze (lokalne i regionalne instytucje rozwoju), ale także instytucje nieformalne (wartości i normy,
zwyczaje, kody, rytuały, symbolika, tożsamości), w kontekście praktyk i działań aktorów zbiorowych z poziomu
gminy, miasta, metropolii czy województwa.

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

prawno-ustrojowe podstawy administracji terytorialnej
w Polsce, w tym: miejsce samorządu terytorialnego
(ST) w organizacji terytorialnej kraju; organizację
administracji terytorialnej w Europie i na tym tle model SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
polski; podstawowe zasady regulatywne ST i ich
SOC_K2_W07
źródła; Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego;
Ustawę o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku;
organy władzy w gminie i ich kompetencje; ﬁnansowe
i materialne podstawy samorządu

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

prawidłowo wskazywać i analizować zjawiska
społeczne związane z funkcjonowaniem samorządu
terytorialnego i innych instytucji działających
w obszarze miasta.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

zaliczenie na ocenę

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnego diagnozowania problemów
społecznych, związanych z funkcjonowaniem instytucji
miejskich i ich rozwiązywania zarówno w postaci
projektów społecznych jak i innych form interwencji
społecznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

analiza aktów normatywnych

5

analiza badań i sprawozdań

5

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Środowisko administracyjno-prawne miasta jako wspólnoty samorządowej.
Prawno-ustrojowe podstawy administracji terytorialnej w Polsce, w tym: miejsce
samorządu terytorialnego (ST) w organizacji terytorialnej kraju; organizacja
administracji terytorialnej w Europie i na tym tle model polski; podstawowe
zasady regulatywne ST i ich źródła; Europejska Karta Samorządu Terytorialnego;
Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku; organy władzy w gminie i
ich kompetencje; ﬁnansowe i materialne podstawy samorządu terytorialnego

W1, U1, K1

2.

Pole władzy – rada miasta, partie ogólnokrajowe i lokalne środowiska polityczne
np. lokalne komitety wyborcze.

U1, K1

3.

Pole społeczno-obywatelskie – organizacje, środowiska i ruchy społeczne – ruchy
miejskie (Krakowski Alarm Smogowy działa także w kontekście innych typów
otoczenia instytucjonalnego i pól).

U1, K1

4.

Pole gospodarcze – biznes lokalny, developerzy, lokalny rynek inwestycyjny,
lokalne sieci powiązań biznesowych.

W1, U1, K1

5.

Spotkanie z dyrektorem Wydziału Strategii Rozwoju Urzędu Miasta

W1, U1, K1

6.

Spotkanie z reprezentantem organizacji pozarządowych pełniących funkcje
strażnicze bądź rzecznicze w mieście

W1, U1, K1

7.

Spotkanie z przedstawicielem biznesu

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Udział w zajęciach praktyków - przedstawicieli rozmaitych instytucji i organizacji miejskich., dyskusja, wykład
konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Aktywny udział w zajęciach oraz zaliczenie eseju egzaminacyjnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Teorie praktyk społecznych - zastosowania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.1584721772.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

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

Kurs poświęcony jest jednemu z nowszych, lecz zyskujących coraz większe znaczenie w naukach społecznych
podejść – teorii praktyk społecznych (Social Practice Theories - SPT), oraz wielorakim zastosowaniom tych teorii
do analizy zjawisk i problemów społecznych. Celem kursu jest pokazanie, w jaki sposób metodologia
wypracowana na gruncie tps stosowana jest do analizy zjawisk i problemów współczesnego świata. W pierwszej
części zajęć omówione zostaną teoretyczne korzenie podejścia, różne odmiany i stanowiska składające się na ten
nurt, a przede wszystkim zasadnicze elementy wypracowanej w jego ramach metodologii. W części drugiej zajęć
omówione zostaną przykłady zastosowania teorii praktyk społecznych w różnych obszarach badań i różnych
sferach społecznych (studiach miejskich, badaniach nad konsumpcją, badaniach nad medycyną, w badaniach nad
nauką i technologią, w badaniach nad organizacją, w badaniach nad zrównoważonym rozwojem).

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 korzenie teorii praktyk społecznych,
różne odmiany i stanowiska składające się na ten nurt,
a przede wszystkim zasadnicze elementy
wypracowanej w jego ramach metodologii.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

zaliczenie na ocenę, esej

W2

rolę teorii w naukach społecznych, podstawowe
stanowiska w tej sprawie.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W09

zaliczenie na ocenę, esej

sformułować problem używając pojęć i założeń
pochodzących z określonych paradygmatów
i perspektyw teoretycznych

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

zaliczenie na ocenę, esej

przeprowadzić analizę określonego zjawiska
społecznego wykorzystując instrumentarium
pojęciowe wybranego paradygmatu

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

zaliczenie na ocenę, esej

Przygotować projekt w formie pisemnej, będący
propozycją zastosowania podejścia tps do analizy
określonego zjawiska, problemu, mechanizmu
społecznego

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09

zaliczenie na ocenę, esej

K1

przestrzegania: - terminów, w których odbywają się
zajęcia, - zasad i reguł odnoszących się do sposobu
zaliczenia kursu.

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę, esej

K2

- umiejętnego argumentowania, - precyzyjnego
wypowiadania sądów i wyrażania wątpliwości oraz
zastrzeżeń wobec omawianych podejść i koncepcji
teoretycznych, - merytorycznego odnoszenia się
do sądów innych uczestników dyskusji, unikająnia
argumentacji ad personam i innych
pozamerytorycznych form argumentacji.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
15

250 / 501

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie eseju

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

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.

Wprowadzenie do teorii praktyk społecznych. Teoretyczne korzenie podejścia i
relacje wobec innych nurtów. Wcześni (P. Bourdieu, A Giddens) i późni (T.
Schatzki, A. Reckwitz) klasycy. Odmiany i warianty (D. Nicolini, S. Gherardi, E.
Shove, M. Pantzar, J. Watson). Metodologia (case-studies, etnograﬁa,
praksjograﬁa).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Zastosowanie tps do analizy praktyk parkowania w osiedlach wielkomiejskich, ich
uwarunkowań i konsekwencji

U1, U2, K1, K2

3.

Zastosowanie tps do badań i analizy praktyk żywieniowych na przykładzie
konsumpcji potraw wegańskich.

U1, U2, K1, K2

4.

Zastosowanie tps do badań i analizy praktyk mobilności na przykładzie
przemieszczania się rowerem.

U1, U2, K1, K2

5.

Zastosowanie tps do badań i analizy praktyk troszczenia się na przykładzie opieki
domowej nad ludźmi starszymi

U1, U2, K1, K2

6.

Zastosowanie tps do badań i analizy praktyk organizacyjnych na przykładzie
telemedycyny.

U1, U2, K1, K2

7.

Zastosowanie tps do badań i analizy praktyk użytkowania energii na przykładzie
użytkowania energii i gospodarstwie domowym.

U1, U2, K1, K2

8.

Podsumowanie kursu oraz ustalenie tematów esejów/projektów zaliczeniowych

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej nt. zastosowania tps do dowolnie wskazanego obszaru,
problemu, zjawiska. Aktywne uczestnictwo w zajęciach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu WTS I
Dobra znajomość języka angielskiego w czytaniu.

Sylabusy
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Mikrosocjologia emocji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.62063efce7505.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie przez studentów wiedzy na temat różnych podejść do rozumienia emocji, ich przeżywania oraz
emocjonalnej regulacji. W trakcie zajęć zostaną omówione zagadnienia dotyczące interpersonalnych oraz
społecznych funkcji emocji, ich znaczenia w procesie kształtowania tożsamości indywidualnej i społecznej,
dorastania do partnerstwa czy angażowania się w związku intymne. Punktem skupienia będzie dyskusja na temat
wpływu języka dotyczącego emocji na doświadczenia emocjonalne, neuroﬁzjologię i samopoczucie. Efektem zajęć
będzie wzrost świadomości i uważności wobec tego, co i w jaki sposób komunikujemy innym, a także
wzmocnienie umiejętności w zakresie budowania relacji z innymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe zagadnienia dotyczące mikrosocjologii
emocji

SOC_K2_W04

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W2

relacje pomiędzy doświadczeniami emocjonalnymi,
neuroﬁzjologią i samopoczuciem

SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W3

podstawowe zależności między badaniami ilościowymi
i jakościowymi w kontekście badanego problematu

SOC_K2_W06

esej, egzamin pisemny /
ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie opisać perspektywy teoretyczne i
praktyczne związane z rozwojem badań nad
mikrosocjologią emocji

SOC_K2_U02

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U2

zbudować własną przestrzeń "emocjonalną" i wskazać
jej znaczenie w budowaniu relacji z innymi

SOC_K2_U06

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U3

ocenić rolę instytucji publicznych w procesie
pomagania różnym grupom społecznym w przestrzeni
działania społecznego

SOC_K2_U05,
SOC_K2_U07

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wyjaśnienia podstawowych zależności między
podejściami teoretycznymi oraz kontekstami
praktycznymi, dotyczącymi mikrosocjologii emocji

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K05

esej, egzamin pisemny /
ustny

K2

współdziałania i dzielenia się własnym
doświadczeniem z innymi

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie eseju

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do egzaminu

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Człowiek w świecie emocji - różne spojrzenia na emocje, podejścia do ich
zrozumienia, doświadczenie emocjonalne, mechanizmy mózgowe, zmiany
cielesne a kontakty społeczne, zasady tworzenia wspólnej przestrzeni do dzielenia
się emocjami,

W1, U2, K2

2.

Spotkanie z Drugim - różnorodność jako wartość, sztuka (z)rozumienia
indywidualnej emocjonalności oraz (współ)tworzenia przestrzeni do rozwoju w
relacji

W2, U2, K1, K2

3.

Emocje i człowiek - różnice indywidualne w emocjonalności na przestrzeni życia,
przywiązanie i emocjonalność, socjalizacja emocji w rodzinie i poza rodziną

W2, W3, U1, U2, K1, K2

4.

Trajektorie zaburzeń emocjonalnych w dzieciństwie

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

5.

Trajektorie zaburzeń emocjonalnych w dorosłości - predyspozycje, czynniki
podatności

W1, W2, W3, U1, K1, K2

6.

Znaczące życie - poczucie sensu w życiu, świadome rozumienie emocji oraz ich
manifestowanie w życiu społecznym

W1, W2, U1, U3, K1, K2

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie eseju na podany temat; przygotowanie
projektu (fotograﬁa zaangażowana społecznie); aktywny udział
w zajęciach; zaliczenie zadań realizowanych w trakcie kursu;
rozliczenie nieobecności. Dopuszczalne są 2 nieobecności każda następna wymaga przygotowania dodatkowego
zadania.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Metoda biograﬁczna w socjologii i antropologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fc254d38.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Badania biograﬁczne stały się niezwykle ważnym sposobem analizy społecznej wskutek przemian w teorii
socjologicznej. W antropologii badania biograﬁczne pokazują sposób w jaki konkretne jednostki są ulokowane
w kulturze oraz jak kultura jest ugruntowana w indywidualnym życiu i doświadczeniu. Auto/biograﬁe umożliwiają
wgląd w punkt widzenia członka grupy (insider’s point of view). Materiał badawczy nie może być traktowany jako
dostarczający pewnych informacji o „historycznych faktach” lecz o osobistych światach znaczenia, które można
dopiero osadzić w kontekście kulturowym. Badacz musi być świadomy roli jakie różne elementy kultury
odgrywają w mediowaniu i kształtowaniu sposobu w jaki ludzie doświadczają, rozumieją i opowiadają swe życie.

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 i studentka znają tradycję badań
biograﬁcznych w socjologii i antropologii społecznoSOC_K2_W01,
kulturowej, rozumieją epistemologiczne podstawy tego
SOC_K2_W06
typu podejścia, a także znają współczesne badania
wykorzystujące metodę biograﬁczną.

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student i studentka potraﬁą zrealizować projekt
bazujący na wywiadzie biograﬁcznym, zanalizować go,
znając rolę jaką różne elementy kultury odgrywają
w mediowaniu i kształtowaniu sposobu w jaki ludzie
doświadczają, rozumieją i opowiadają swe życie

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08

projekt

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student i studentka są gotowi do współpracy
w analizowaniu dotychczasowych badań
i projektowaniu własnych. Są gotowi do prowadzenia
wywiadów biograﬁcznych: pozyskiwania
interlokutorów, intensywnego słuchania, szacunku dla
rozmówców.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie projektu

20

przeprowadzenie badań empirycznych

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.

Metoda biograﬁczna w klasycznej socjologii i pierwszy okres stosowania metody.

W1, U1, K1

2.

Historia życia w antropologii społecznej - idea i przykłady.

W1, U1, K1

3.

Ponowne wykorzystanie materiału biograﬁcznego przez socjologów i historyków.

W1, U1, K1

4.

Wywiad narracyjny we współczesnych naukach społecznych.

W1, U1, K1

5.

Autobiograﬁa w literaturoznawstwie, teatrze i sztuce.

W1, U1, K1

Sylabusy

257 / 501

6.

Przygotowanie i realizacja projektu biograﬁcznego uczestników kursu.

W1, U1, K1

7.

Analiza uzyskanego materiału i konstruowanie modelu teoretycznego. Performans
polegający na odegraniu fragmentów wywiadów.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz projekt zaliczeniowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończony kurs Metod badań jakościowych

Sylabusy
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Społeczności miejskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fe349c08.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie we współczesne studia nad społecznościami miejskimi oraz przejawami miejskiej wspólnotowości

C2

Przekazanie umiejętności praktycznych z zakresu tzw. polityk miejskich opartych na społeczności

C3

Uświadomienie słuchaczom znaczenia wspólnot miejskich w rozwoju miasta

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

259 / 501

W1

specyﬁkę społeczności miejskich

SOC_K2_W04,
SOC_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W2

koncepcje sąsiedztwa i badania nad sąsiedztwami
w Polsce i na świecie

SOC_K2_W04,
SOC_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W3

współczesne koncepcje wspólnot miejskich

SOC_K2_W04,
SOC_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W4

koncepcje nowego urbanizmu oraz planowania
opartego na społeczności

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W08

zaliczenie na ocenę

koncepcje miejskiego społeczeństwa obywatelskiego
i dobrego współrządzenia

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W5

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaplanować działania aktywizujące i integrujące
miejskie społeczności

SOC_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

wskazać mechanizmy wspólnototwórcze w miastach

SOC_K2_U02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmować działania na rzecz lokalnych społeczności
miejskich i „naprawy” miasta

SOC_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K2

pracować w zespole i dyskutować w grupie,
prezentować własne stanowisko i argumentować
na jego rzecz

SOC_K2_K02

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do ćwiczeń

45

przygotowanie projektu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

SPECYFIKA SPOŁECZNOŚCI MIEJSKICH - WPROWADZENIE

W1, U2, K1, K2

2.

COMMUNITY QUESTION (AND ANSWERS)

W1, U1, U2, K1, K2

3.

PLANOWANIE A WSPÓLNOTOWOŚĆ MIEJSKA

W4, U1, U2, K1, K2

4.

SĄSIEDZTWO: STARE I NOWE UJĘCIA

W2, U1, U2, K1, K2

5.

WSPÓLNOTA JAKO DZIAŁANIE I POLITYKA

W3, W4, W5, U1, U2, K1,
K2

6.

TOWARZYSKOŚĆ, MIEJSKIE PLEMIONA I SCENY MIEJSKIE

W3, U1, U2, K1, K2

7.

POP-UP CITY, CZYLI MIASTO NA WYNOS

W3, U1, U2, K1, K2

8.

MIEJSKIE SIECI A WSPÓLNOTA WYOBRAŻONA

W3, U1, U2, K1, K2

9.

INSTYTUCJONALIZACJA WSPÓLNOTOWOŚCI I MIEJSKIE SPOŁECZEŃSTWO
OBYWATELSKIE

W5, U1, U2, K1, K2

10.

WARSZTATY PLACEMAKING

W4, U1, U2, K1, K2

11.

PRACA TERENOWA

W3, W4, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, udział w badaniach, metody e-learningowe, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja,
wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
wykonanie projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Klasyczne teorie ruchów społecznych i rewolucji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.603e26a4e1b6e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0000Programy i kwaliﬁkacje ogólne nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, 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

Zapoznanie studenta z klasycznymi koncepcjami i teoriami na temat ruchów społecznych i rewolucji jako
mechanizmów zmian społecznych.

C2

Wyrobienie umiejętności interpretowania aktualnych wydarzeń społecznych w kategoriach teoretycznych
socjologii zmian społecznych.

C3

Przygotowanie studentów zainteresowanych tą tematyką do kontynuowania edukacji w zakresie najnowszych
ujęć problematyki ruchów społecznych i rewolucji, które bazuja na omawianych w wykładzie ujeciach
klasycznych, do ewentulalnego wykorzystania w pracach magisterskich lub doktorskich.

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

Klasyczne pojęcia i teorie socjologicznych ujęć ruchów
społecznych i rewolucji, jako czynnikow sprawczych
zmian społecznych.

SOC_K2_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej

SOC_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej

SOC_K2_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Interpretować obserwowane współcześnie lub opisane
historycznie ruchy społeczne i rewolucje przy pomocy
pojęć i teorii klasycznej socjologii

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa
w oddolnych formach samoorganizacji
i samorządności społecznej

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

analiza problemu

20

analiza źródeł historycznych

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. Ogólne zagadnienia klasycznych teorii zmian społecznych
1. Pojęcie zmiany, procesu i rozwoju
2. Problem czasu historycznego
1.

3. Rola wybitnych jednostek jako reformatorów i rewolucjonistów

W1

4. Problem charyzmy
5. Rola ideologii w mobilizacji podmiotów zmiany (jednostek, grup, mas
społecznych)

Sylabusy

263 / 501

1. Najważniejsze teorie ruchów społecznych i rewolucji
1. Przyczyny mobilizacji ruchu społecznego
2. Przebieg wewnętrznej dynamiki ruchu społecznego od powstania do realizacji
celów lub rezygnacji i rozpadu
2.

U1, K1
3. Teoria zachowania zbiorowego Neila Smelsera
4. Teoria mobilizacji zasobów Meyera Zalda, Charlesa Tilly'ego i Aldona Morrisa
5. Socjologiczne teorie rewolucji: od Pitirima Sorokina do Thedy Skockpol

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, zaliczenie na
ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prawidłowa interpretacja wskazanego casusu przy
pomocy pojęć i teorii przedstawionych w wykładzie.
Objętość eseju 8-10 stron do wykonania w ciągu 24
godzin.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza socjologiczna w zakresie elementarnych pojęć socjologii i głównych kierunków teoretycznych.

Sylabusy
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Finansjalizacja w dyskursie medialnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.624624aa33c01.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem konwersatorium jest udokumentowanie, że wszelka reﬂeksja (i naukowa, i pozanaukowa) na temat
przemian w świecie światowych ﬁnansów ma "dyskursywny" charakter. Jest następstwem nie tylko
intelektualnego lub praktycznego kontaktu podmiotu poznającego z przedmiotem poznania, lecz również
następstwem uwikłania podmiotu poznającego w relacje z innymi ludźmi. Sądy na temat rzeczywistości
społecznej (a w tym - ﬁnansów) mogą odsłaniać wybrane jej aspekty, deformować ją lub przesłaniać.

Efekty uczenia 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: a) najważniejsze teorie
dyskursu; b) podstawowe procesy, które składają się
na ﬁnansjalizację, oraz społeczny kontekst
ﬁnansjalizacji; c) istotne trendy dyskursu na temat
ﬁnansjalizacji oraz dyskursu na temat społecznych
uwarunkowań i następstw ﬁnansjalizacji.

SOC_K2_W01

zaliczenie na ocenę

Student potraﬁ: a) posługiwać się metodą krytycznej
analizy dyskursu oraz interpretować dyskurs przy
pomocy najważniejszych teorii dyskursu; b)
zidentyﬁkować różne strategie dyskursu, strony
i towarzystwa dyskursu oraz przesłanki i efekty
SOC_K2_U01
dyskursu na temat ﬁnansjalizacji, posługując się
różnorakimi "tekstami", to jest między innymi tekstami
naukowymi, wystąpienia polityków, zapisami
na blogach i stornach internetowych, ﬁlmami
dokumentalnymi i fabularnymi, a także artykułami
z prasy.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do: a) identyﬁkowania i obnażania
różnych deformacji poglądów na temat świata
ﬁnansów oraz ich kontekstu społecznego; b) wyboru,
przedstawienia oraz obrony własnego stanowiska
SOC_K2_K01
na temat świata ﬁnansów przy jednoczesnym
zdawaniu sprawy ze społecznych uwarunkowań swoich
poglądów.

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Dyskurs – podstawowe pojęcia, teorie i zagadnienia. Strony i strategie dyskursu.
Krytyczna analiza dyskursu. Filmy dokumentalne i fabularne w dyskursie na temat
światowych ﬁnansów. Wielcy kreatorzy opinii, nastrojów, manii oraz euforii: The
Wall
Street Journal, Financial Times, The Economist. Firmy ratingowe jako strony
dyskursu.
Finansowe towarzystwa dyskursu (np. Światowe Forum Gospodarcze, “gadające
głowy”, „główni ekonomiści”). Funkcje ﬁnansowe codziennej „paplaniny” mediów.
Ewolucja światowego systemu ﬁnansowego w dyskursie medialnym. Światowy
kryzys
ﬁnansowy (w latach 2008-2009) oraz zamieszanie ﬁnansowe w krajach strefy euro
(w
latach 2011-2013) –w dyskursie medialnym. Dyskurs na temat społecznego
kontekstu
ﬁnansjalizacji. Komunikowanie się banków centralnych z rynkami ﬁnansowymi.
Rynki
ﬁnansowe jako świat dyskursu. Światowy system ﬁnansowy jako rzeczywistość
konstruowana w drodze dyskursu. Modne lub ważne tematy w dyskursie
medialnym:
pomoc dla „frankowiczów”; 500+; wejście Polski do strefy euro; bezwarunkowy
dochód podstawowy; prognozy i projekcje ﬁnansowe; systemy emerytalne; PKD;
inﬂacja; keynesizm kontra neoliberalizm; gospodarki krajowe a światowe ﬁnanse;
patriotyzm gospodarczy; inne bieżące tematy dyskursu. Przemilczane tematy
dyskursu publicznego w XXI wieku.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność na zajęciach, referat lub esej
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Socjologia internetu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.6221efa110d09.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu “Socjologia internetu” jest zapoznanie studentów/ek z historią rozwoju internetu oraz społecznokulturowymi konsekwencjami jego upowszechnienia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

stosować pojęcia teoretyczne do analizy
obserwowanych zjawisk

SOC_K2_U01

zaliczenie na ocenę

268 / 501

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student/ka potraﬁ formułować tezy, bronić je ,
podawać argumenty teoretyczne.

K1

SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

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. Prapoczątki internetu – powstanie koncepcji i pierwszych sieci
komputerowych
2. Internet jako technologia cyfrowa
3. Rozwój form internetu od Web 1.0 do Web X.Y
4. Komercjalizacja internetu w Polsce
5. Ojcowie i matki internetu
6. Najważniejsze urządzenia i usługi w rozwoju internetu
7. Rozwój interfejsów użytkownika
8. Wizje internetu w popkulturze
9. Kultura internetu kiedyś i dziś
10. IoT, czyli internet rzeczy
11. Więziotwórczy potencjał internetu
12. Komunikacja w internecie – szanse i zagrożenia
13. „Gry internetowe”
14. Metawersum – internet przyszłości
15. Test zaliczeniowy

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
test
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Wielowymiarowa analiza danych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.220.5cdd5fcc7cd28.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się i nabycie praktycznej umiejętności stosowania wybranych technik wielowymiarowej statystycznej
analizy danych w badaniach 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

Znajomość podstaw wielorakiej regresji liniowej,
regresji logistycznej, analizy czynnikowej i analizy
głównych składowych oraz skal opartych
na sumowanych ocenach wraz z oceną rzetelności
i trafności w oparciu o analizę czynnikową

SOC_K2_W06

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U07

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Umiejętności praktycznego wykorzystania ww. technik
analizy w badaniach społecznych w oparciu o pakiet
statystyczny SPSS, przygotowania i diagnostyki modeli
oraz interpretacji wyników i sporządzania w oparciu
o nie raportów analitycznych, powiązania
wielowymiarowej analizy danych z problemami
badawczymi i analitycznymi, prezentacji wyników
analizy i dyskutowania ich wyników

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Umiejętność pracy zespołowej nad zagadnieniami
analitycznymi i przygotowaniem raportów, organizacja
pracy analitycznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

rozwiązywanie zadań problemowych

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Przypomnienie podstawowych pojęć statystycznych użytecznych w dalszym
toku wykładu.

W1

Sylabusy
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2.

2. Regresja liniowa dwóch zmiennych - rekapitulacja
2.1. Istota analizy regresji
2.2. Graﬁczna analiza zależności dwóch zmiennych mierzalnych przy pomocy
wykresu rozrzutu i linia regresji
2.3. Wyznaczanie parametrów równania regresji metodą najmniejszych
kwadratów i ich interpretacja: współczynnik nachylenia (regresji), wyraz wolny,
współczynnik standaryzowany
2.4. Współczynnik determinacji; interpretacja współczynnika korelacji r Pearsona
w kontekście analizy regresji
2.5. Założenia modelu regresji: liniowość, rozkład normalny reszt,
homoskedastyczność
2.6. Przykłady analizy regresji

W1, U1

3.

3. Regresja wielu zmiennych
3.1. Interpretacja parametrów modelu i testów: F dla modelu i t dla
współczynników cząstkowych regresji
3.2. Współczynnik korelacji wielorakiej i współczynnik determinacji R2
3.3. Współczynniki korelacji cząstkowej i częściowej
3.4. Problem specyﬁkacji modelu: teoria jako podstawa selekcji zmiennych
3.5. Współczynnik tolerancji i inne miary przydatne w selekcji zmiennych do
modelu
3.6. Diagnostyka modelu regresji
3.7. Interpretacja wyników analizy i przewidywanie na podstawie modelu regresji
3.8. Interakcje w analizie regresji
3.9. Związki nieliniowe w regresji liniowej na poziomie parametrów
3.10. Zmienne jakościowe w modelu regresji – kodowanie wskaźnikowe kategorii

W1, U1, K1

4.

4. Regresja logistyczna dychotomicznej zmiennej zależnej
4.1. Prawdopodobieństwo, szansa, iloraz szans, ryzyko względne
4.2. Liniowy model prawdopodobieństwa i jego mankamenty
4.3. Logit i regresja logistyczna
4.4. Miary dopasowania modelu
4.5. Interpretacja współczynników
4.6. Zmienne jakościowe w regresji logistycznej
4.7. Interakcje w regresji logistycznej

W1, U1, K1

5.

5. Analiza składowych głównych i analiza czynnikowa
5.1. Redukcja przestrzeni własności a identyﬁkacja ukrytych wymiarów
5.2. Wskaźniki reﬂeksyjne i formatywne, zmienne ukryte a indeksy
5.3. Istota metody głównych składowych
5.4. Zasób zmienności wspólnej, wartości własne czynników i proporcja całkowitej
wariancji zmiennych objaśnionej przez czynnik
5.5. Ładunki czynnikowe, macierz wzoru czynników i macierz struktury czynników
5.6. Kryteria określania liczby czynników w modelu: Keisera, „osypiska”,
merytorycznej interpretacji, Jolleﬀe, minimalnego poziomu objaśnianej całkowitej
wariancji zmiennych
5.7. Strategie rotacji czynników: ortogonalna (varimax, quartimax, equamax) i
nieortogonalna (oblimin, promax)
5.8. Wartości czynnikowe i ich zastosowanie w analizie danych
5.9. Wyodrębnianie czynników metodą analizy osi głównych (analiza głównych
składowych zredukowanej macierzy korelacji)
5.10. Inne metody ekstrakcji czynników — przegląd
5.11. Różnice i podobieństwa między analizą składowych głównych a analizą
czynnikową — podsumowanie

W1, U1, K1

6.

6. Skala sumowanych ocen (Likerta)
6.1. Podstawowe założenia klasycznej teorii testu
6.2. Analiza czynnikowa w doborze pozycji skali, sprawdzaniu jednowymiarowości
i weryﬁkacji trafności
6.3. Analiza rzetelności skali – alfa Cronbacha
6.4. Obliczanie wartości skali – problem braków danych
6.5. Skale czynnikowe a skale sumowanych ocen oparte na czynnikach

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Zdanie egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę Zaliczenie zadań ćwiczeniowych, aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu: Statystyczna Analiza Danych, umiejętność pracy w pakiecie SPSS, obecność na zajęciach potwierdzana z
prowadzącym

Sylabusy
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Coaching for project managers
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.623d8d7071304.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Students will develop their project management skills through peer coaching

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student knows the basics of coaching

SOC_K2_W11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Student knows how to apply coaching in the context of
SOC_K2_U07
project management

U1

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is ready to use coaching as a tool for learning

SOC_K2_K01

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

wykonanie ćwiczeń

15

Przygotowanie prac pisemnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Introduction to coaching

W1, U1, K1

2.

Diagnosis of own strengths and weaknesses in the context of project
management

W1, U1, K1

3.

1 to 1 sessions

W1, U1, K1

4.

Tools for coaches

W1, U1, K1

5.

Summary

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, inscenizacja, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Attendance and participation in exercises, preparing self-reﬂection notes,
submitting recorded session
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Sociology of Sex Work
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fd3a4abd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of this course is in-depth analysis of the social phenomena of sex work. First of all, diﬀerent theoretical
perspectives and contemporary academic debates on sex work will be discussed. Students will have a chance to
examine alternative – if not, conﬂicting – sociological (and feminist) approaches to sex industry and critically
reﬂect upon their grounding and empirical validity. Secondly, focus will be placed on the complex character of
sex work and its social, cultural, economic and political dimensions. Thus, we will scrutinise not only historically
changing hegemonic and counterhegemonic representations of sexual commerce and sex workers, diﬀerent legal
frameworks and policies governing prostitution in Europe and other regions (criminalisation-legalisationdecriminalisation continuum) but also wide variety of practices, work settings and labour markets constituting
internal dynamic of the sex industry. Eventually, we will shift to ‘sex work politics’ by exploring the genealogy of
sex worker movement and analysing many diﬀerent identities and political engagements underlying collective
mobilisation among sex workers globally and in the European region.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student is aware of diﬀerent theoretical perspectives
and contemporary academic debates on sex work and
prostitution

W2

student is aware of the complex character of sex work
and its social, cultural, economic and political
dimensions

SOC_K2_W02

esej, egzamin,
Attendance Active class
participation Essay Oral
exam

SOC_K2_W07

esej, egzamin,
Attendance Active class
participation Essay Oral
exam

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02

esej, egzamin,
Attendance Active class
participation Essay Oral
exam

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

esej, egzamin,
Attendance Active class
participation Essay Oral
exam

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student is capable of aplying diﬀerent theoretical
perspectives to understand internal dynamic of sex
work markets

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student is able to clearly formulate their opinions and
participate in a group discussions

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Contextualising sex work

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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2.

Theorising sex work

W1, W2, U1, K1

3.

Regulating sex work

W1, W2, U1, K1

4.

Sex workers and sex markets

W1, W2, U1, K1

5.

Multifaceted character of sexual labour

W1, W2, U1, K1

6.

Economic realities of sex work

W1, W2, U1, K1

7.

Sex work, migration and traﬃcking

W1, W2, U1, K1

8.

Buying sexual services

W1, W2, U1, K1

9.

Sex workers’ self-organisation

W1, W2, U1, K1

10.

Doing sex work research

W1, W2, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, egzamin, Attendance Active class participation Essay
Oral exam

Warunki zaliczenia
przedmiotu
obecność na zajęciach
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Criminalisation – An Intersectional Perspective
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.603e247c12de1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0000Programy i kwaliﬁkacje ogólne nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Understanding an enhanced turn to criminalisation in the European region and globally. Exploring diﬀerent
theoretical perspectives and academic debates on criminalisation, and broader mechanisms of juridiﬁcation, in
democratic societies

C2

An in-depth, intersectional analysis of the contemporary processes of criminalisation, roots, contexts, historical
manifestations and impact of increased reliance on criminal law in managing society and citizenship-state
relations.

C3

Understanding how with what consequences criminal laws are being used in the ﬁeld of migration, sexuality and
reproduction, drug use, labour, health, and poverty. Furthermore, entanglements of criminalisation with gender,
class, race, sexuality, citizen and health status will be discussed.

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

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W07

egzamin ustny, esej

W2

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W03

egzamin ustny, esej

U1

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03

egzamin ustny, esej

U2

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U09

egzamin ustny, esej

K1

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06

egzamin ustny

K2

SOC_K2_K04,
SOC_K2_K06

egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie eseju

40

przygotowanie do egzaminu

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.
1.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
W1, U1, U2, K1, K2
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2.

W1, U1, U2, K1, K2

3.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

10.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

11.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

12.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

13.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

14.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Students will be graded on their work on: •Attendance and active
participation in classes (20% of the grade); •Essay on a chosen topic
(case study of criminalisation in a selected ﬁeld) (40% of the grade).
Editorial requirements 12 Times New Roman, 1,5 space, 2,5 margins; 8
pages plus bibliography (please do not quote Wikipedia as an academic
source) Language: please use British or American English consistently in
egzamin ustny, esej
your essay. For references, please use APA style, 7th edition (please
follow the guidelines:
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples)
•Oral exam, during which we will discuss your paper based on feedback
provided by dr Dziuban or/and dr Struzik prior to the exam (40% of the
grade)
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The Anthropology of Eastern Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.1559297499.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, 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

There are no formal prerequisites. The course is available for the Erasmus students and other exchange students,
as well as for the Jagiellonian University students.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Students know and understand speciﬁc trajectories of
economic and political transformation in Eastern
Europe after the fall of Communism. S/he receives
basic historical knowledge regarding Eastern Europe.
S/he learns how anthropologists analyze speciﬁc
processes producing new inequalities and exclusions
resulting from neo-capitalist transformation. Students
know and understand the mechanism of nationbuilding process, majority-minority relations, and
conﬂicts. S/he knows how new post-communist biopolitical regimes shape human life. Students get to
know relationships between religion and the politics of
identity in post-communist societies. They learn about
commemoration politics and the politics of history.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W06

esej

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09

esej

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Students are capable of conducting the region speciﬁc
analysis of phenomena like social exclusion and
deprivation, majority – minority relationship, social
memory and the politics of history, eastern European
state policies. They are capable of analyzing
community studies data and know its relevance to
theory and policy making.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Students are ready to participate in evidence based
debates pertaining to east European politics and
culture. Besides, in everyday communication they
may more easily avoid clichés and stereotypes
associated with this region. Students are ready to
participate in ethnographic ﬁeldwork practice and
empathic interviewing.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

badania terenowe

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

284 / 501

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Idea of Eastern Europe – old and new agendas.
To begin with, we are going to interpret the ways the boundary between Eastern
and Western Europe has been conceived in intellectual and popular discourses.
We will critically examine the idea of Eastern Europe and reveal its
political/cognitive functions. We will delineate the shift in the anthropological
research agendas on East European histories and the present.

W1, U1, K1

2.

. Post-socialism: anthropological counter – narratives of the post-socialist
transformations
Macro-structural theories are prevalent in studies of post-socialist transformation.
Some models of transformation draw uncritically from the outdated theories of
progress and modernization. On their part anthropologists have rather avoided
the frames of modernization theory and have been engaged in analyzing
grassroots realities of transformation
Fragments of the ﬁlm “Good Bye Lenin” by Wolfgang Becker

W1, U1, K1

3.

Dealing with marginalization, accommodating stigmatizations
The transition from communism to capitalism has engraved social inequalities in
the countries of Eastern Europe. New economic exclusions have provoked a range
of emotional attitudes among the marginalized people. Unemployment, poverty,
W1, U1, K1
bleak prospects for a better life triggered an anger, frustration, paranoid distrust,
and at times malaise and surrender. Drawing on the anthropological studies of the
exclusion and the excluded communities, we will show how people accommodate
their exclusion, comply to and transcend the condition of stigmatization.

4.

4. Nationalism and minorities
It is argued that nationalism in Eastern Europe diﬀers considerably from its
Western counterpart. Recently the conceptual distinction between western and
eastern type of nationalist ideology, has been criticized. Very process of nation
building and propagation of the national ideologies seems instrumental to the
emergence of ethnic minorities. Since the Fall of Communist regimes the process
of the national revival has been accompanied by the new demands on the part of
minority groups. Old ethnic minorities have voiced concern over their hitherto
marginalization. New ethnic movements have started to mobilize and organize
people in search of wider recognition and the expected economic/political
entitlements.

W1, U1, K1

5.

Bio-politics and bio-morality
According to Michel Foucault, the emergence of the so called bio-politics – the
political regime and technologies concerned with the management of populations
and individuals living within the state territories – is the actual the threshold of
modern political power structure in west. The domain of bio-political is wide,
complex and changing. It encompasses new biomedical technologies, the
managements of population and environment, voluntary and obligatory
interventions in human and non human biology. As bio-policies penetrate deeply
into the everyday practices of citizens they provoke enormous controversies.
Eastern Europe is an interesting arena for the examination of neoliberal biopolitics and bio-policies.

W1, U1, K1

6.

The institutionalization of capitalism has produced new divisions and exclusions in
the countries of Eastern Europe. People who have experienced marginalization
represent sometimes their condition in terms of the conspiracy theory.
Developing emotional distrust on power elite, they believe that certain well
organized but hidden and malicious agents are responsible for the deterioration of
W1, U1, K1
their life conditions. Political movements and organizations have skillfully used
those beliefs to win popular support. The cornerstone of their ideologies is the
conviction that there are immoral groups within society responsible for all the
vagaries of the post-communist condition: the enemies who must be identiﬁed,
stigmatized and expelled from public life.

Sylabusy
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7.

Modern nation states and nationalist ideologies produce speciﬁc mechanisms of
social inclusion and exclusion. State apparatus draws lines and divisions between
“members of national community” and all sorts of “outsiders”. The wars in the
former Yugoslavia have shown that periods of social tensions and rifts between
ethnic groups lead to terror and bestiality across the lines of social and spatial
boundaries produced by state apparatus.

W1, U1, K1

8.

The collapse of communist ideology opened up new possibilities for the religious
representations, discourses, and practices which were repressed under socialist
regimes. In many post-communist countries ethno-religious political ideologies
have replaced the worn out shackles of communist orthodoxy as the new
hegemonic visions of collective destiny.

W1, U1, K1

9.

Practicing inequality. Gender hierarchies in the present
Gender hierarchies have been variously practiced and reproduced in diﬀerent
areas of Eastern Europe. Mass rapes during the wars in the former Yugoslavia are
hardly comparable to an unemployment and role change experienced by working
class women in Poland. Yet gender hierarchies still loom large in many
communities in Eastern Europe. Furthermore, studies of gender, family, and
kinship ties in Eastern Europe reveal the relatedness of symbols of gender and kin
to the dominant ideologies of nationalism and identity politics.

W1, U1, K1

10.

Global integration processes (in the form of EU enlargement and the investments
by multinational corporations) has brought to Eastern Europe new regimes of
control over labor and body. Globalization has simultaneously opened up new
avenues for people looking for a better life as transnational migrants. To what
extent have the forces of global integration changed the ways of conduct and the
frames of social imaginations at the grassroots levels of social life?

W1, U1, K1

11.

Memories of the past have become a subject of a ﬁerce contest between the
political forces in post communist societies. Such questions as what is worth
commemorating, what is legitimate and what is illegitimate interpretation of
events from the past have remained a highly political issue. Public discussion
regarding the political crimes of the communist regime and other political actors
and highlights the ways memory and historical narratives are used to justify
conﬂicting political claims.

W1, U1, K1

12.

Field trips:
Our aim is also to introduce students to the practice and craft of Social
Anthropology. Not only will we discuss the ethical prerequisites of anthropology,
but also we will explore the objectives and rules of thumb of doing anthropology
in practice. We will organize two-day ﬁeld-trip and do some ‘exercises’ in
participant observation practice. Students are expected to do participant
observation themselves and write up the experience in the form of ethnographic
report.
The course consists of twenty hours of seminars and ten hours of ﬁeld practices
which will focus on the anthropological craft of doing research by means of
ethnographic method. Students are supposed to write a paper of max. 3000
words in which they will discuss chosen topic from the anthropological
perspective.
Seminars, lectures, ﬁlms, music samples, multi-media presentations, ﬁeld
practices in ethnographic method.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, udział w
badaniach
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Students are supposed to write a paper of max. 3000 words in which they
will discuss chosen topic from the anthropological perspective.

286 / 501

Wymagania wstępne i dodatkowe
There are no formal prerequisites. The course is available for the Erasmus students and other exchange students, as well as
for the Jagiellonian University students.

Sylabusy
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Liberalism and Its Critics: Historical and Contemporary Perspectives
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fd2e2715.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z założeniami klasycznego liberalizmu oraz różnych odmian jego krytyki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

- założenia klasycznych ideologii politycznych oraz ich
współczesnych wersji/kontynuacji

SOC_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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- zastosować wiedzę teoretyczną do praktyki
społecznej

U1

SOC_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
- dyskusji na temat współczesnych systemów
politycznych w perspektywie wykorzystywanych
ideologii

K1

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

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.

Filozoﬁa polityczna a ideologia. Klasyczny liberalizm: koncepcja społeczeństwa,
państwa i rynku. Konserwatyzm jako alternatywa. Krytyka socjalistyczna i
komunistyczna. Liberalizm "opiekuńczy". W poszukiwaniu "trzeciej drogi". Krytyka
komunitariańska.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, prezentacja - aktywne uczestnictwo w zajęciach - prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Język angielski, min. podstawowy kurs z socjologii lub politologii, lub ﬁlozoﬁi

Sylabusy
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Bridging STEM and SSH: knowledge co-producing
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.62064c0d9d641.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The seminar is devoted to reading, analyzing, and critically integrating works by scholars in STS and related
ﬁelds who have addressed such topics as the nature of scientiﬁc authority, science’s relations with the state,
science and democracy, scientiﬁc and technical controversies, and the politics of technology. In this seminar,
we explore how the modern state’s capacity to produce and use scientiﬁc knowledge and technologies
inﬂuences, and is inﬂuenced by, the production and maintenance of political order.

Efekty uczenia 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 społeczne aspekty rozwoju
technologii, sprawczo człowieka i wpływ nauk
społecznych na realizacje projektów technologicznych.

SOC_K2_W01

projekt, esej

W2

Students know and understand the SSH contribution
into STEM project.

SOC_K2_W03,
SOC_K2_W05

projekt, esej

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U04

projekt, esej

SOC_K2_K01

projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Students can identify the social aspects of technology
development

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Students are ready to self education and appreciate
interdisciplinary experience

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

poprawa projektu

10

projektowanie

20

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.

This is a one-semester seminar on the major contributions of the ﬁeld of science
and technology studies (STS) to understanding the relationships of science,
technology, and political power. To fully understand the relations of the STEAM
(Science, Technology, Engineering Arts and Mathematics) and SSH (Social Science
& Humanities). Bridging STEAM and SSH is a crucial step in understanding the
modern societies. The uncertainties, risks connected with technological
development are one the most important challenges. Finding the answers about
the driving forces that are pushing the technological development as well as
looking for an answer about the potential unintended consequences risk and
uncertainties that are shaping the terrain of choices of modern societies

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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In this seminar, we explore how the modern state’s capacity to produce and use
scientiﬁc knowledge and technologies inﬂuences, and is inﬂuenced by, the
production and maintenance of political order.
Throughout the course students will be obliged to read selected literature and be
prepared for discussions during the class. A ﬁnal element of the course will a task
for all the students to write an essay on selected topic regarding the birding STEM
and SSH.

2.

W1, W2, U1, K1

Readings
Required readings will be posted to the course website for each class session.
Please let the teaching staﬀ know if any readings are missing or hard to access.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, burza mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Requirements & Grading Section attendance and response
papers 45%
Research paper or project
55% (8-10 page
research paper or other product)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs opracował i bedzie współprowadził Mgr Tadeusz Rudek.

Sylabusy

292 / 501

Anti-corruption workshops
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fb52dfb1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Umiejętność identyﬁkacji korupcji w sferze publicznej.

C2

Umiejętność krytycznej analizy patologii sfery publicznej.

C3

Umiejętność rozumienia problemów związanych z korupcją w sferze publicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

mechanizmy praktyk korupcyjnych i zapobiegania
korupcji w wybranych obszarach życia społecznego,
politycznego i gospodarczego

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W08

egzamin ustny, esej,
prezentacja

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

egzamin ustny, esej,
prezentacja

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać krytycznej analizy procesów społecznych
w zakresie problematyki korupcji i polityk
antykorupcyjnych, przeprowadzić analizy przyczyn
i przebiegu procesów i zjawisk związanych z korupcją

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pracy w zespole, indywidualnego przygotowania
problemów do dalszego opracowania w zespole,
potraﬁ samodzielnie pogłębiać wiedzę z zakresu
zjawisk korupcyjnych i krytycznie ją wykorzystywać

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie eseju

30

rozwiązywanie kazusów

15

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie referatu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Student jest przygotowany w zakresie zdobywania wiedzy, umiejętności
krytycznej analizy i kompetencji społecznych

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, burza mózgów, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, seminarium, metoda projektów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
egzamin ustny, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie egzaminu ustnego i praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego pozwalająca zrozumieć teksty pisane, pisać prace zaliczeniowe i komunikować się podczas
zajęć.

Sylabusy
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Religion in Transforming Countries of Central and Eastern Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fb55bb27.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

The aim of the course is discussion of the role of religions and Churches of Central and Eastern Europe (CEE), its
functions at the social and individual level. Region of CEE (understood here as so called the Soviet Block under
Communism, and then - Post-Soviet) is home for several religious traditions – Orthodoxy dominates in Eastern
Europe (Russia, Ukraine, Belarus) and in some Balkan countries, Catholicism in Poland, Croatia, Lithuania,
Slovakia, Islam in Bosnia and at Crimea, Protestantism In Latvia. Some countries of the region, as Czech
Republic, are known from the high percentage of religiously indiﬀerent population. This diﬀerentiation gives
opportunity to discuss the role of religion under Communism, and the changes taking place in the process of
democratic transformation in diﬀerent ﬁelds of social and individual life – Church- state relations, the role of
religion and churches in politics, meaning of religion in welfare system, presence of religion in public life, in
forming of collective and individual identity and its meaning for individuals – believers and unbelievers. How for
instance understand self-description of some Russians – “I am atheist, but I am the Orthodox atheist”?, or “Those
who attack the Church, attack Poland” – claimed by Jarosław Kaczyński, leader of conservative right political
party Law and Justice in Poland, or sentence “there is only one God, common for Christian and Moslem”,
proclaimed by one of the habitant of Crimea? These examples present some questions that we will search
answers to them during the course.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

the students understand the formative role of religious
traditions in Central and Eastern Europe and its
SOC_K2_W03
speciﬁcity.

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

students understand the impact of history, especially
experience of Communism, on the present location of
religion in social life in particular countries.

SOC_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

students have knowledge on relations between
religions and other ﬁelds of social life

SOC_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ability to interpret religious situation in a given
country of CEE

SOC_K2_U01

prezentacja

U2

ability to link the historical and the social conditions of
the present roles of religious institutions and
religiously motivated actions.

SOC_K2_U01

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

the scientiﬁc and everyday conversations concerning
religion with methodological accuracy and sensitivity.

SOC_K2_K04

prezentacja

K2

possibility to develop knowledge on speciﬁc issues, to
prepare research project.

SOC_K2_K01

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30

297 / 501

przygotowanie prezentacji multimedialnej

50

przeprowadzenie badań literaturowych

40

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.

Confessional past and the present structure of the region of CEE

W1, U2, K2

2.

Christian traditions in CEE - similiarities, diﬀerences and its social outcomes

W1, U1, K2

3.

Religions and Churches confronting the Communism: what was reached, what was
W2, U2, K2
lost.

4.

Religiosity (and atheism) of Central-Eastern European societies

W3, U1, K1

5.

Religion, Politics and the public life in CEE

W3, U1, K1, K2

6.

Catholicism in Poland - institutional and subjective level of the presence of
religion.

W3, U1, U2, K1, K2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja
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Arts, Culture and Urban Development
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5faed1355.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
zajęcia terenowe: 10, seminarium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy w zakresie kulturowych studiów miejskich

C2

Uświadomienie słuchaczom pozytywnych i negatywnych efektów interwencji kulturowych

C3

Rozwój umiejętności krytycznego myślenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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główne kierunki w kulturowych studiach miejskich

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

główne koncepcje i kierunki miejskich polityk
kulturalnych

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

W3

koncepcje klasy kreatywnej, neobohemy i miast
kreatywnych

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

W4

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
koncepcje placemaking oraz sposoby wykorzystywania SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
sztuki w rozwoju miasta
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

W5

koncepcję scen miejskich i ich wpływu na rozwój
miasta

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

ekonomiczne, społeczne i polityczne efekty miejskich
interwencji artystycznych i planowania kulturowego

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

wskazać szanse i zagrożenia wykorzystania kultury
i sztuki w programach rozwoju miasta, w tym ocenić
potencjał rozwojowy projektów kulturalnych i wskazać
zagrożenia, krytycznie ocenić wykorzystanie kultury
i sztuki w przestrzeni miasta

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07

raport

U2

przygotować projekt placemaking

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07

raport

U3

prowadzić obserwację terenową

SOC_K2_U08

raport

U4

prezentować własne stanowisko i argumentować
na jego rzecz

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

U5

przygotować krytyczne opracowanie czytanego tekstu

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

W1

W2

W6

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

samodzielnie obserwować i krytycznie oceniać
wykorzystanie sztuki i kultury w mieście
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K2

pracy zespołowej

SOC_K2_K02

raport, prezentacja

K3

dyskusji grupowej i merytorycznej obrony własnego
stanowiska

SOC_K2_K02

raport, prezentacja

K4

angażowania się w projekty kulturalne dla miasta
i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym
miasta

SOC_K2_K05

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

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

Forma aktywności studenta
zajęcia terenowe

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie eseju

15

przygotowanie referatu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Przygotowanie prac pisemnych

15

badania terenowe

30

seminarium

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Arts and culture in urban planning

W2, U1, U4, U5, K1, K2,
K3, K4

2.

Neobohemia, creative class & creative cities: pros and cons

W1, W2, W3, W6, U1, U2,
U4, U5, K1, K2, K3, K4

3.

Starchitecture, festivalization and touristiﬁcation (and Airbnb)

W1, W2, U1, U4, U5, K1,
K2, K3, K4

4.

Creative place-making & artists in urban development
Place-making workshop

W4, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

5.

Theory of scenes, economic and socio-political impact of scenes (ambiguities of
urban scenes)

W1, W2, W5, W6, U1, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

Sylabusy
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6.

Working with neighbourhoods: urban regeneration projects

W4, W6, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

7.

Fieldwork in Krakow and Katowice

W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zajęcia terenowe

zaliczenie pisemne, raport, esej,
prezentacja

aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji i
zadań pisemnych, prowadzenie dziennika obserwacyjnego
oraz złożenie eseju końcowego

seminarium

zaliczenie pisemne, esej

aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji i
zadań pisemnych, prowadzenie dziennika obserwacyjnego
oraz złożenie eseju końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.1559198116.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 120, konwersatorium: 15, konsultacje: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć z przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie w szkole podstawowej
i średniej.

C2

Przygotowanie metodyczne, dydaktyczne i organizacyjne do pracy w szkołach - praktyka w szkole podstawowej
i średniej

Efekty uczenia 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 w praktyce organizację i pracę szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04

prezentacja, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przeprowadzić lekcję WOS.

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U10

prezentacja, egzamin

U2

Student potraﬁ przygotować sprawdzian materiału.

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U09

prezentacja, egzamin

U3

Student potraﬁ przygotować z uczniami projekt WOS.

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U09

prezentacja, egzamin

SOC_K2_K02

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów pracować z i przewodzić
zróżnicowanym grupom uczniowskim.

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

Forma aktywności studenta
praktyki

120

konwersatorium

15

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Realizacja procesu dydaktycznego w praktyce.

W1

2.

Sprawdzanie i ocena osiągnięć szkolnych. Cele i zakres kontroli. Formy i metody
kontroli. Opracowywanie sprawdzianów i testów. Pojęcie i istota oceny. Metody i
kryteria oceniania.

U2, K1

3.

Praca metoda projektów.

U3, K1

4.

Dydaktyka WOS w szkole podstawowej. Przygotowanie i prezentacja konspektów
lekcji WOS w SP (rozwiązania praktyczne).

W1, U1, K1

5.

Dydaktyka WOS w szkole średniej. Przygotowanie i prezentacja konspektów lekcji
WOS w szkołach ponadpodstawowych

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, metoda projektów,
metoda sytuacyjna, burza mózgów, gra dydaktyczna, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki

prezentacja

Potwierdzenie odbycia, konspekty

konwersatorium

egzamin

Prezentacja lekcji

konsultacje

zaliczenie

Obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo w pierwszej części kursu w semestrze zimowym.
Kurs jest zapisany jako dostępny na każdym roku studiów, studenci i studentki mogą wybrać, na którym roku chcieliby go
realizować.

Sylabusy
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Komunikowanie i rozwój
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.624631f147667.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 2, 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

Kurs jest zorientowany na przybliżenie studentom tych koncepcji zmiany społecznej, które kładą nacisk na jej
inicjowanie bądź przyspieszanie przez przemiany w sferze techniki i technologii. Przedmiotem szczególnego
zainteresowania będą przemiany w sferze komunikowania oraz ich wpływ na społeczne przeobrażenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Kurs jest zorientowany na przybliżenie studentom tych
koncepcji zmiany społecznej, które kładą nacisk na jej
inicjowanie bądź przyspieszanie przez przemiany
w sferze techniki i technologii. Przedmiotem
szczególnego zainteresowania będą przemiany
w sferze komunikowania oraz ich wpływ na społeczne
przeobrażenia. Po analizie sposobu rozumieniu
w socjologii zmienności i koncepcji rozwoju i zmiany
oraz czynników je wywołujących najważniejsze będzie
przyglądnięcie się przemianom w poszczególnych
sferach życia społecznego: polityki, gospodarki,
kultury, edukacji, wyłanianiu się nowych typów
kontaktów społecznych i zróżnicowań społecznych.
Klamrą zamykającą ten cykl rozważań będzie analiza
zmian, jakie zachodzą we współczesnym
społeczeństwie, które pozwalają mówić
o społeczeństwie informacyjnym i jego wariantach,
społeczeństwie (cywilizacji) medialnej, społeczeństwie
sieciowym.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W05

egzamin ustny

W2

K2_W02 posiada rozszerzoną wiedzę o strukturach
i instytucjach oraz pogłębioną wiedzę o wybranych
strukturach, instytucjach społecznych i ich
wzajemnych relacjach S2A_W02

SOC_K2_W02

egzamin ustny

W3

K2_W07 posiada pogłębioną wiedzę na temat
wybranych norm i reguł organizujących struktury
i instytucje społeczne i rządzących nimi
prawidłowościach, posiada rozszerzoną wiedzę o ich
źródłach, naturze i sposobach działania S2A_W07

SOC_K2_W07

egzamin ustny

U1

K2_U02 potraﬁ zastosować wiedzę teoretyczną
do opisu i analizy przyczyn i przebiegu konkretnych
procesów i zjawisk społecznych oraz potraﬁ
formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane
i metody analiz S2U_02

SOC_K2_U02

egzamin ustny

U2

K2_U03 potraﬁ właściwie przeprowadzić analizy
przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych
oraz stawiać hipotezy badawcze i je weryﬁkować
S2U_03

SOC_K2_U03

egzamin ustny

U3

K2_U01 umie prawidłowo interpretować i wyjaśniać
zjawiska społeczne (polityczne, kulturowe,
gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii
socjologicznych w sposób metodologicznie poprawny

SOC_K2_U01

egzamin ustny

U4

K2_U06 posiada umiejętność wykorzystania zdobytej
wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną
o krytyczną analizę skuteczności i przydatności
stosowanej wiedzy S2U_06

SOC_K2_U06

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wprowadzenie
Technologia komunikacyjna i zmiany w społeczeństwie: krótka historia od znaków
do nowych nowych mediów
Zmienność i stabilność w społeczeństwie
Jakie znaczenie dla zmiany społecznej mają wizje przyszłości?
Technologie komunikacyjne i przemiany kultury

1.

Technologie komunikacyjne i przemiany kultury cyfrowej

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

Technologia komunikacyjna i zmiany polityczne
Technologie komunikacyjne i przemiany gospodarcze
Technologie komunikacyjne i przemiany gospodarcze vol 2
Konsultacje podcastów
Prezentacje

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student_ka w grupie przygotowuje podcast na wybrany temat dotyczący
tematyki kursu.
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Analityka marketingowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.2A0.62208b0ad5b7f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

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

1 / zrozumienie znaczenia roli wskaźników marketingowych w ocenie organizacji

C2

uzyskanie wiedzy na temat rodzajów wskaźników i procedur ich tworzenia

C3

poznanie zasad wykorzystania wskaźników marketingowych do kształtowania oferty rynkowej i oceny
efektywności działań marketingowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady tworzenia wskaźników marketingowych

SOC_K2_W06

zaliczenie pisemne

SOC_K2_U04

zaliczenie pisemne

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

budować i interpretować narzędzia oceny standingu
marketingowego organizacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie zadaniowej w celu uzyskania
optymalnego efektu

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

analiza i przygotowanie danych

5

przygotowanie do ćwiczeń

10

rozwiązywanie kazusów

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

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. Pojęcia i rodzaje wskaźników marketingowych
1.

W1, U1
2. Wskaźniki marketingowe a strategie marketingu-mix
3. Statystyczne podstawy analizy wskaźnikowej w naukach społecznych

2.

W1, U1, K1
4. Rzetelność i trafność wskaźników

3.

5. Analiza wskaźnikowa strategii produktu i ceny (BDI, CDI, SoR, PSM, MWP, MRP
index)

W1, U1, K1

6. Analiza wskaźnikowa systemów dystrybucji on-line (ACV, PCV, CPR, DPP index)

Sylabusy
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7. Analiza wskaźnikowa komunikacji marketingowej on-line (GRP, TRP, OTS, CTR,
CTOR index)
W1, U1, K1

4.
8. Analiza wskaźnikowa efektów sprzedażowych satysfakcji i lojalności klienta
(AAU, IPA, NPS)
9. Analiza wartości życiowej klienta (NPV, CLV index)
5.

W1, U1, K1
10. Analiza ROI działalności marketingowej (ROMI)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie poprawnego rozwiązania dotyczącego analizy wskaźnikowej
sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw marketingu i statystyki

Sylabusy
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Facylitacja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.6229c1c31701f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest nabycie umiejetności facylitacji grupy zadaniowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Studenci znają pojęcie facylitacji społecznej oraz
mołziwosci jej wyrkozstania w pracy
grupowej.Rozumieją rolę i zadania facylitatora oraz
stosowane przez niego techniki facylitacji grupowej

SOC_K2_W07

projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Studenci potraﬁa planowac procesy wspeiranai pracy
grupowej, wizualizować wyniki pracy grupowej ,
stosowac techniki facylitacji odpowiednie w danej
sytuacji

U1

SOC_K2_U06

projekt

SOC_K2_K02

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Studenci mają kompetencje związane z prać grupową

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie dokumentacji

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zjawisko facylitacji grupowej

W1, U1, K1

2.

Rola facylitatora

W1, U1, K1

3.

Techniki facylitacji

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo
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Wymagania wstępne i dodatkowe
kurs prowadzi ekspertka zewnetrzna

Sylabusy

314 / 501

Analiza sieci i portali społecznościowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.2A0.5cdd5fc955c16.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia skupione są na: praktyce związanej z wykorzystaniem danych pozyskanych z portali społecznościowych
takich jak: facebook, twitter, Flickr, Instagram. Celem kursu jest przekazanie wiedzy o: możliwościach
automatycznego pozyskiwania danych z portali społecznościowych i sposobach ich analizy. Wykorzystamy
nowoczesne narzędzia do wizualizacji zależności w sieciach społecznościowych, identyﬁkacji typowych
i nietypowych zachowań w sieciach. Przyjrzymy się jak zastosować uzyskane wyniki w praktyce (PR, marketing).
Każdy z uczestników kursu będzie miał za zadanie przygotowanie projektu zawierającego: analizę i wizualizację
danych pozyskanych z wybranego portalu społecznościowego. W interpretacji danych skupimy się
na praktycznym zastosowaniu wyników wykonanej analizy. Zajęcia prowadzone będą w pracowni komputerowej.
Kurs jest laboratorium, które poświęcone jest pracy na prawdziwych danych pochodzących z sieci
społecznościowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ pozyskać dane z portali społecznościowych.

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03

projekt, prezentacja

U2

Potraﬁ interpretować dane z portali
społecznościowych.

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03

projekt, prezentacja

U3

Potraﬁ analizować dane z portali społecznościowych.

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03

projekt, prezentacja

U4

Potraﬁ wizualizować dane i wyniki analiz.

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03

projekt, prezentacja

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Swobodnego opowiadania o sposobach pozyskiwania,
interpretowania i analizy danych z portali
społecznościowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie raportu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do zajęć

20

rozwiązywanie zadań problemowych

10

pozyskanie danych

5

zapoznanie się z e-podręcznikiem

5

analiza i przygotowanie danych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przygotowanie 2-3 projektów i analiz, wykonanie ćwiczeń praktycznych opartych
na danych pozyskanych z takich portali jak: Twitter, Facebook, Instagram oraz:
przygotowanie 2 prezentacji dotyczącej zagadnień związanych z Analizą Sieci
Społecznościowych. (materiały dostarczane przez prowadzącego), aktywność na
zajęciach.

U1, U2, U3, U4, K1

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

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
realizacja własnego projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość metod i technik badawczych. Podstawy statystyki ogólnej.

Sylabusy
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Moderator dyskusji grupowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.5cdd5fdae2dae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest podniesienie umiejetności moderowania dyskusji grupowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student/ka zna standardy pracy moderatora oraz
normatywne podstawy deliberacji. ROzumie
mchanizmy procesów grupowych,

SOC_K2_W10

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student/ka potraﬁ zaplanować ramy dyskusji
grupowej, zidentyﬁkowc bariery i ryzyka, zastosować
techiki aktywizacji, zapobiegać konﬂiktom i czuwać
nad przebiegiem dyskusji by grupa zrealizowała
wybrany cel.

SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07

zaliczenie

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest gotów/gotowa do pracy grupowej,
obserwacji sytuacji i reagowania na nią, samooceny

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do ćwiczeń

20

rozwiązywanie zadań problemowych

10

konsultacje

10

analiza aktów normatywnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs ma na celu praktyczne ćwiczenie umiejętności efektywnej moderacji
grupowej. Nabyte umiejętności przydadzą nie tylko przyszłym moderatorom, ale
także trenerom, liderom zespołów, nauczycielom i wykładowcom, badaczom
realizującym wywiady grupowe- słowem, wszystkim którzy staną przed zadaniem
poprowadzenia dyskusji grupowej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, gra dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
procesy grupowe, mikrosocjologia,wprowadzenie do komunikowania

Sylabusy
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Building Organizations: Organizational Design and Development in Action
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.2A0.5cdd5fcd36b68.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ten oparty na dowodach, praktyczny kurs opiera się bezpośrednio na doświadczeniach studentów, wzbogacając
ich o komplementarne podejście do rozwoju organizacyjnego i planowania. Studenci tworzą, rozwijają
i zarządzają wirtualną organizacją z misją, wizją i planem strategicznym własnego projektu. Praktyczne
doświadczenia w klasie zostaną uzupełnione teoretyczną reﬂeksją na temat wartości teorii organizacji i socjologii
dla budowania i rozumienia organizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

społeczny kontekst tworzenia i rozwoju organizacji.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W11

projekt

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U10

projekt

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K07

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać praktyczne narzędzia planowania
strategicznego i zarządzania do tworzenia i rozwoju
organizacji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

tworzenia małych organizacji oferujących produkt lub
usługi.

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do tworzenia organizacji

W1, U1, K1

2.

Zwinne organizacje

W1, U1, K1

3.

Tworzenie pomysłów

W1, U1, K1

4.

Identyﬁkacja potrzeb

W1, U1, K1

5.

Przygotowanie "pitcha"

W1, U1, K1

6.

Modele biznesowe

W1, U1, K1

7.

Misja i wizja organizacji

W1, U1, K1

8.

Struktura i kultura organizacji

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
projekt
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Analiza dyskusji grupowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.5cdd5fddf1571.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć zapoznanie studentów z różnymi podejściami do analizy grup fokusowych oraz kształcenie
umiejętności analizy interakcji i dynamiki grupowej oraz analizy treści wywiadów grupowych. W trakcie kursu
studenci poznają techniki przygotowania materiału do analizy, sposoby łączenia danych FGI z danymi spoza
wywiadów (tzw. dane kontekstowe), procedury zapisu (transkrypcji) i kodowania danych z wywiadów grupowych.
Podstawą zajęć jest nabycie umiejętności wykorzystywania analizy sieciowej oraz ilościowej i jakościowej analizy
treści (w tym analizy tematycznej) do analizy interakcji i zapisu wywiadu grupowego. Zajęcia są prowadzone
z wykorzystaniem narzędzi i programów do wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych. Kurs
stanowi dopełnienie zajęć Fokusownia bez tajemnic [Moderator dyskusji grupowych].

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

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
projekt

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
Student potraﬁ wybrać i zastosować wybrane strategie SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
metodologiczne do analizy wywiadów grupowych
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt

Student zna i rozumie wybrane strategie
metodologiczne w analizie wywiadów grupowych

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do analizy interakcji i dynamiki
grupy fokusowej, współpracuje z innymi i komunikuje
rozwiązania

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
projekt

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

przygotowanie projektu

15

analiza i przygotowanie danych

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metody i techniki analizy grup fokusowych

W1, U1, K1

2.

Analiza interakcji i dynamiki grupowej

W1, U1, K1

3.

Analiza konwersacyjna w grupie fokusowej

W1, U1, K1

4.

Analiza tematyczna i modelowanie treści dyskusji

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Komunikacja biznesowa w badaniach rynku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.220.6220c4e579b5d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

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
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu będzie zapoznanie studentów z procesem sprzedaży badań oraz prowadzeniem komunikacji
biznesowej. Studenci nauczą się w jaki sposób skutecznie identyﬁkować potrzeby biznesowe klientów oraz
zdobędą wiedzę w zakresie wyceniania oraz tworzenia ofert sprzedażowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Procedury związane z procesem sprzedaży badań
marketingowych

SOC_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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W2

Standardy prowadzenia komunikacji biznesowej
z klientami

SOC_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Procedury związane z realizacją poszczególnych
etapów badań marketingowych

SOC_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W4

Dobre praktyki raportowania wyników i tworzenia
rekomendacji biznesowych

SOC_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Stworzyć ofertę badawczą dla klienta badań
marketingowych

SOC_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U2

Poprowadzić samodzielnie proces sprzedaży badań

SOC_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U3

Zarządzać projektami badawczymi

SOC_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U4

Formułować rekomendacje biznesowe

SOC_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U5

Prowadzić prezentacje biznesowe

SOC_K2_U10

zaliczenie na ocenę

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

nawiązywania współpracy i budowania relacji
z klientami oraz podmiotami zewnętrznymi
wspierającymi realizację projektów badawczych

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

15

rozwiązywanie zadań problemowych

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.

Proﬁlowanie i identyﬁkacja potrzeb klientów

W1, W2, U1, U2

Sylabusy

328 / 501

2.

Proces sprzedaży badań marketingowych

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Prowadzenie komunikacji biznesowej

W1, W2

4.

Zarządzanie projektami badawczymi

W3, U3

5.

Tworzenie raportów i formułowanie rekomendacji

W4, U4, U5

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
realizacja zadań, quizy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość metodologii badań społecznych, znajomość podstawowych technik badawczych. W kursie mogą wziąć udział
studenci, którzy zaliczyli już kurs: warsztaty badań marketingowych lub będą w nim uczestniczyli równolegle.

Sylabusy
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Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - projektowanie programów CSR
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.5cdd5fdba072f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Słuchacze zapoznają się z wybranymi systemami wskaźników oceny programów CSR (np. GRI), organizacjami
i stowarzyszeniami promującymi ideę CSR(np.GI, Forum Odpowiedzialnego Biznesu,) oraz przykładami
programów CSR realizowanymi w Polsce i za granicą.Samodzielnie przygotuja projekt.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

pojecie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, historię
rozwoju CSR i spory wokół tej idei.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W11

egzamin ustny, projekt,
prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student/tka potraﬁ wskazać główne elementy planu
CSR, zidentuﬁkoac wskaźniki i poddać je krytycznej
ocenie. Dokonać oceny raportu CSR. Zaplanować
działania CSR w danym obszarze.

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

egzamin ustny, projekt,
prezentacja

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

egzamin ustny, projekt,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów pracować w zespole, potraﬁ
zaplanować prace projektową, wyznaczyć zakresy
odpowiedzialności dla poszczególnych pozycji
w organizacji.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

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.

CSR/KOP- próba socjologicznej deﬁnicji zjawiska. Burza mózgów.

W1

2.

Ryzyko, modernizacja reﬂeksyjna,

W1, U1

3.

CSR w kontekscie konﬂiktu interesów.

W1

4.

Strategiczne podjeście do CSR: ESG

W1, U1, K1

5.

. Raportowanie- wskazniki GRI i norma ISO 26000
materiały dostępne na platformie pegaz

W1, U1, K1

6.

Dialog z interesariuszami - standard AA 1000( pegaz).Case study

W1, U1

7.

. Sytuacje kryzysowe a CSR- case studies

U1, K1

8.

spotkanie projektowe: przedstawienie zadania, określenie struktury zadania

W1, K1

9.

prezentacje projektów przez zespoły

K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin ustny, projekt, prezentacja egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Leadership, Management and Entrepreneurship in the 21st Century
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.2A0.5cdd5fcd94122.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem tego interdyscyplinarnego kursu jest przedstawienie złożonego i wzajemnie powiązanego charakteru
trzech zjawisk deﬁniujących XXI wiek - przywództwa, zarządzania i przedsiębiorczości. W trakcie kursu studenci
dowiedzą się, co to znaczy być dobrym liderem, jakie są kluczowe różnice pomiędzy zarządzaniem,
przywództwem i przedsiębiorczością, a także jakie są praktyczne narzędzia efektywnego kierowania
i zarządzania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

333 / 501

W1

podstawowe terminy i zjawiska związane
ze społecznymi uwarunkowaniami przywództwa,
zarządzania i przedsiębiorczości.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W11

prezentacja

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U10

prezentacja

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K07

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

w praktyce stosować narzędzia efektywnego
przywództwa, zarządzania i przedsiębiorczości

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

reﬂeksyjnego zarządzania małym zespołem.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Wprowadzenie do przywództwa, zarządzania i przedsiębiorczości

W1, U1, K1

2.

Władza

W1, U1, K1

3.

Zarządzanie I: klasyczne teorie

W1, U1, K1

4.

Zarządzanie II: Współczesne trendy

W1, U1, K1

5.

Przywództwo I: Wielcy ludzie i wielkie okoliczności

W1, U1, K1

6.

Przywództwo II: Od natury do autentyczności

W1, U1, K1

7.

Przedsiębiorczość I: Kim jest przedsiębiorca?

W1, U1, K1

8.

Przedsiębiorczość II: W stronę społeczeństwa ryzyka

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja na temat predyktorów przywództwa w oparciu o wywiad
biograﬁczny
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Semiotyka w reklamie i marketingu - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.5cdd5fdf38c61.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W poszukiwaniu nowych rozwiązań i inspiracji specjaliści od budowania wizerunku marki coraz chętniej sięgają
po niestandardowe metody badawcze, wiedzy i inspiracji szukając m.in. w tzw. badaniach niedeklaratywnych
(czyli takich, które nie ograniczają się do deklaracji konsumentów wyrażanych np. w ankietach czy wywiadach).
Jednym z tego typu podejść są badania semiotyczne. Najogólniej mówiąc, semiotyka zajmuje się badaniem
znaków i powstawania znaczeń. Kiedy stosujemy ją na polu marketingu, nie badamy ludzi, ale znaczenia
i kontekst kulturowy, w którym działają konsumenci. To on kształtuje ich gusty i wybory. Kurs pokazuje, w jaki
sposób semiotyka i wiedza o kulturze może być wykorzystana w badaniach marketingowych, w procesie
budowania marki (cultural branding) oraz reklamie. Warsztaty obejmują dwie części. W pierwszej z nich,
uczestnicy i uczestniczki poznają podstawowe pojęcia i narzędzia zapożyczone z obszaru semiotyki i wiedzy
o kulturze, które są wykorzystywane w marketingu (m.in. kwadrat semiotyczny, mit, monomit, archetypy itp.). W
drugiej części kursu zadaniem uczestników/czek jest samodzielna analiza materiałów reklamowych wybranej
marki (semiotyczny audyt marki), a także przygotowanie rekomendacji dla komunikowania w danej kategorii
rynkowej (analiza kontekstu kulturowego).

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student/ka zna i rozumie podstawowe pojęcia
semiotyki: znak, symbol, metafora, opozycje, kwadrat
semiotyczny

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W05

zaliczenie pisemne

W2

student/ka zna i rozumie podstawowe modele
opowieści wykorzystywane w narracjach (A. Greimas,
J. Campbell itp.)

SOC_K2_W05

zaliczenie pisemne

SOC_K2_U06

zaliczenie pisemne

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student/ka potraﬁ zastosować podstawowe pojęcia
i narzędzia semiotyczne do analizy marketingowej
i strategicznej (analiza opakowań, analiza komunikacji
marki, analiza kontekstu kulturowego i wypracowanie
rekomendacji dla komunikowania marki)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/ka jest gotów do zastosowania zdobytej
wiedzy i umiejętności analizy semiotycznej w obszarze
praktyki marketingowej i reklamy (analiza komunikacji
własnej marki i konkurencji, przygotowanie założeń
strategicznych w oparciu o wyniki badań
semiotycznych itp.).

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Po co marketingowi wiedza o kulturze i semiotyka?

W1, K1

Sylabusy
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2.

Podstawowe narzędzia i koncepcje semiotyczne stosowane w marketingu

W1, K1

3.

Mit w marketingu i reklamie. Jak tworzy się mit marki?

W1, K1

4.

Storytelling w marketingu, czyli o potędze opowiadania historii

W2, U1

5.

Semiotyczna analiza opakowań

U1, K1

6.

Semiotyczna analiza komunikacji marki

U1, K1

7.

Analiza kontekstu kulturowego

U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

a) przygotowanie do zajęć (lektura tekstów) i obecność na wszystkich
zaliczenie pisemne zajęciach b) przygotowanie materiałów na zajęcia warsztatowe; aktywny
udział w zajęciach warsztatowych c) kolokwium zaliczeniowe
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Metody wizualizacji danych 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.2A0.1559895605.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Jest to drugi moduł dwusemestralnego kursu poświęconego metodom wizualizacji danych. W ramach zajęć
zaprezentowane będą techniki wizualizacji, które pozwalają w organizacjach podejmować decyzje oparte
na danych (Data-Driven Decision Making approach). Podczas zajęć zbudujemy: bazy czerpiące dane z wielu
źródeł danych (także z zestawień dostępnych live na stronach www); wizualizacje, z których korzystać może
wielu użytkowników w tym samym czasie; prezentację wybranych wyników analiz na mapach interaktywnych;
opowieści oparte na danych zgodnie (tzw. „Story telling”).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Metody doboru wizualizacji danych do typów danych.
Pracę na zaawansowanych narzędziach służących
do analiz i wizualizacji danych.

SOC_K2_W06

projekt, prezentacja

Umiejętność projektowania i budowy zaawansowanych SOC_K2_U02,
wizualizacji interaktywnych.
SOC_K2_U07

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

analiza problemu

10

analiza i przygotowanie danych

10

analiza wymagań

3

pozyskanie danych

2

programowanie

10

przygotowanie dokumentacji

5

przygotowanie projektu

30

poprawa projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Jest to drugi moduł dwusemestralnego kursu poświęconego metodom wizualizacji
danych. W ramach zajęć zaprezentowane będą techniki wizualizacji, które
pozwalają w organizacjach podejmować decyzje oparte na danych (Data-Driven
Decision Making approach). Podczas zajęć zbudujemy: bazy czerpiące dane z
wielu źródeł danych (także z zestawień dostępnych live na stronach www);
wizualizacje, z których korzystać może wielu użytkowników w tym samym czasie;
prezentację wybranych wyników analiz na mapach interaktywnych; opowieści
oparte na danych zgodnie (tzw. „Story telling”).

W1, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, burza
mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
realizacja własnego projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Metody wizualizacji - kurs podstawowy. Wiedza z zakresu metod badawczych i technik.

Sylabusy
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Badania jakościowe zjawisk społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.220.620650f30eebf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy na temat różnorodnych technik i podejść teoretycznych w zakresie metodologii badań
jakościowych, z uwzględnieniem analizy dyskursu, studium przypadku (case study) oraz action research

C2

Rozwijanie umiejętności prowadzenia badań oraz analizy danych jakościowych

C3

Kształtowanie postawy reﬂeksyjnej w stosunku do procesu badawczego, uwzględniającej kwestie etyczne,
pozycjonowanie badacza/badaczki, relacje władzy, wpływu badań na otoczenie społeczne

C4

Budowanie motywacji wśród studentów/studentek do prowadzenia samodzielnych badań empirycznych

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/ka posiada wiedzę na temat technik i podejść
teoretycznych w zakresie metodologii badań
jakościowych, wychodzących poza technikę wywiadu
jakościowego.

SOC_K2_W06,
SOC_K2_W09,
SOC_K2_W10

egzamin pisemny

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08

egzamin pisemny

SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student/ka potraﬁ dobrać metody badawcze
do danego problemu badawczego, oraz potraﬁ
zaplanować poszczególne etapu projektu badawczego.
Student/ka potraﬁ dokonać wyboru odpowiedniego
podejścia teoretycznego i zaaplikować go do analizy
wybranego problemu badawczego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka jest gotowa do prowadzenia badań
z uwzględnieniem kwestii etycznych, relacji władzy
oraz krytycznej reﬂeksji nad swoją pozycją jako
badacza/badaczki.

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

wykonanie ćwiczeń

25

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Projektowanie badań jakościowych: wybór celu badania, tworzenie pytań
badawczych, dobór metody i technik do problemu badawczego, zastosowanie
teorii

W1, U1

Sylabusy

343 / 501

2.

Podejścia w metodologii badań jakościowych, m.in. analiza dyskursu, studium
przypadku (case study) oraz action research

W1

3.

Wprowadzenie do analizy danych jakościowych

W1, U1

4.

Etyka i reﬂeksyjność w badaniach jakościowych, wpływ badań na otoczenie
społeczne i ich aplikowalność

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza
mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny, zaliczenia warunków kursu (udział w zajęciach,
wykonanie zadań, aktywność)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Rekomendawane jest zaliczenie innego kursu z zakresu metod jakościowych na poziomie licencjackim.

Sylabusy

344 / 501

Socjologia zmiany i ruchów społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.220.620651b5bda8a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ruchy społeczne są nowymi spojrzeniami na świat, stanowią wyzwania dla statusu quo, podważając zastane
porządki, w tym np. płciowe, seksualne czy klasowe. Czynią to za pomocą różnorodnych metod, strategii i taktyk.
Samo pojęcie ruchu społeczne dynamicznie się zmienia, odpowiadając na przemiany w samo-organizowaniu się
społeczeństwa. Kurs Socjologia zmiany i ruchów społecznych za cel stawia sobie omówienie podstawowych
teoretycznych ram ruchów społecznych (teorie zachowań zbiorowych, teorie mobilizacji zasobów, teorie procesu
politycznego, nowe ruchy społeczne, ramy ruchów społecznych), oraz dyskusję wokół kluczowych procesów
związanych z moblizacją społeczną. Eksplorowane będzie także pojęcie zmiany społecznej. Kurs pozwoli
odtworzyć mapę teorii i debat odnoszących się do ruchów społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

345 / 501

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zdobycie wiedzy na temat podstawowych teorii
zmiany społecznej, ruchów społecznych, kluczowych
pojęć dla socjologii ruchów społecznych

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

W2

poznanie kluczowej literatury w zakresie
teoretycznych ram socjologii ruchów społecznych oraz
przykładów badań prowadzonych nad mobilizacją
społeczną

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

egzamin pisemny,
Aktywny udział w
zajęciach

W3

zaznajomienie się z kluczowymi debatami toczącymi
się w ramach socjologii ruchów i zmiany społeczneh

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

egzamin pisemny,
Aktywny udział w
zajęciach

U1

omówić i wyjaśnić teorie socjologiczne w zakresie
ruchów społecznych i zmiany społecznej

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U09

egzamin pisemny,
Aktywny udział w
zajęciach

U2

aplikować krytycznie teorie socjologiczne
do przykładów empirycznych ruchów społecznych

SOC_K2_U04,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

egzamin pisemny,
Aktywny udział w
zajęciach

U3

wyjaśnić kluczowe procesy związane z mobilizacją
społeczną

SOC_K2_U08

egzamin pisemny,
Aktywny udział w
zajęciach

egzamin pisemny,
Aktywny udział w
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej dyskusji na temat współczesnych form
mobilizacji społecznej i ilustracji tychże form
przykładami empirycznymi

SOC_K2_K02

Aktywny udział w
zajęciach

K2

pracy grupowej z wykorzystaniem metod wspólnego
wypracowywania interpretacji zjawiska społecznego

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02

Aktywny udział w
zajęciach

K3

prezentacji swoich reﬂeksji, wyników badań, teorii z
zakresu ruchów społecznych

SOC_K2_K02

Aktywny udział w
zajęciach

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

28

Sylabusy

346 / 501

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 zmiany społecznej

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

2.

Socjologia a ruchy społeczne

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

3.

Klasyczna socjologia wobec ruchów społecznych

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

4.

Teoria mobilizacji zasobów

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

5.

Teoria procesu politycznego

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

6.

Nowe ruchy społeczne

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

7.

Ramy – ujęcie konstruktywistyczne

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

8.

Kto dołącza do ruchu? Kto wspiera ruchy?

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

9.

Co czujemy uczestnicząc w ruchu?

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

10.

Jak ruchy są zorganizowane?

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

11.

Co ruchy robią? Co robią w sieci?

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

12.

Artywizm

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda
sytuacyjna, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, Aktywny udział w zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i aktywny udział,
egzamin pisemny
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Socjologiczne seminaria badawcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.260.620655a0b5c36.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Umożliwienie studentom/studentkom zdobycia doświadczenia pracy w zespołach badawczych w ramach
projektów realizowanych w Instytucie Socjologii, poprzez aktywny udział w pracy tych zespołów.

C2

Zdobycie wiedzy na temat prowadzenia projektów oraz praktycznych umiejętności w zakresie, między innymi,
planowania działań na poszczególnych etapach projektu, źródeł ﬁnansowania, sposobów upowszechniania
wyników, dokumentacji projektu badawczego, zbierania i analizy danych.

Sylabusy

348 / 501

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student/ka ma wiedzę na temat wybranych aspektów
prowadzenia projektów badawczych i badawczowdrożeniowych, w zakresie, między innymi,
planowania działań na poszczególnych etapach
projektu, pracy badawczej, źródeł ﬁnansowania,
sposobów upowszechniania wyników, dokumentacji
projektu badawczego.

SOC_K2_W06,
SOC_K2_W10,
SOC_K2_W11

zaliczenie

SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

zaliczenie

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student/ka potraﬁ brać aktywny udział w pracy
zespołowej w ramach projektu badawczego
na wybranych jego etapach. Student/ka potraﬁ
wykorzystać wiedzę teoretyczną i metodologiczną
w ramach pracy w zespole projektowym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka jest zmotywowany do udziału w projektach
badawczych i badawczo-wdrożeniowych, poszerzenia
swoich umiejętności badawczych oraz
organizacyjnych, poszerzania swojej wiedzy na temat
wybranych metod badawczych.

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

obóz

30

przeprowadzenie badań empirycznych

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie dokumentacji

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
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

349 / 501

obóz

30

przeprowadzenie badań empirycznych

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie dokumentacji

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.

Kurs zakłada aktywne uczestnictwo w wybranym projekcie badawczym lub
badawczo-wdrożeniowym prowadzonym w Instytucie Socjologii UJ. Student/ka
zostanie włączona do pracy zespołu projektowego i weźmie udział w działaniach,
które w danym momencie prowadzone są w danym projekcie, np. etap
planowania, prowadzenia badań, analizy danych, rozpowszechniania wyników
projektu. Rodzaj zaangażowania zależeć będzie od konkretnego projektu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
udział w badaniach, metoda projektów
Rodzaj zajęć
obóz

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Sprawozdanie z udziału w projekcie

Semestr 3
Metody nauczania:
udział w badaniach, metoda projektów
Rodzaj zajęć
obóz

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Raport z udziału w projekcie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone kursy z metodologii badań społecznych

Sylabusy
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Warsztat wyobraźni socjologicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.220.620656236a134.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przedyskutowanie ze studentami i studentkami roli wyobraźni w badaniach socjologicznych
oraz pojęcia wyobraźni i wyobrażeń w odniesieniu do społeczeństwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student/ka zna i rozumie pojecie wyobraźni
socjologicznej

SOC_K2_W02

zaliczenie

351 / 501

W2

Student/tka rozróżnia pojęcia wyobraźni
socjologicznej, wybrażeń społecznych, wyobrażeń
socjotechnicznych.

SOC_K2_W01

zaliczenie

SOC_K2_U03

zaliczenie

SOC_K2_K02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ wskazać zródą socjologicznej
reﬂeksji odnośnie wyobraźni socjologicznej, twórczo
stosować to pojęcie w różnych obszarach życia.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uznania odmiennych perspektyw, weryﬁkacji swoich
twierdzeń i przekonań.

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

analiza problemu

10

przygotowanie do ćwiczeń

20

Przygotowywanie projektów

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

Po co nam jest wyobraźnia w życiu codziennym?
Wyobrażnia socjologiczna: naukowa i potoczna
Rola wyobraźni socjologicznej w badaniach społecznych
1.

Rola wyobraźni socjologicznej w procesach deliberacji

W1, W2, U1, K1

Wyobraźnia socjologiczna a wyobrażenia społeczne
Temporalność
Metafora, hiperbola,opozycje, kontrasty

Sylabusy

352 / 501

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
gra dydaktyczna, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywność na zajęciach

353 / 501

Społeczeństwo nadzoru
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.6221f57b622a2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu zapoznanie studentów/studentki z koncepcja społeczeństwa nadzoru

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student/ka zna i rozumie pojęcia i koncepcje związane
z władza, nadzorem, kontrolą w Internecie

SOC_K2_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

354 / 501

Student portrait samodzielnie analizować
zaobserwowane w sieci zjawiska

U1

SOC_K2_U06

zaliczenie na ocenę

SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student/ka jest gotów do krytycznej analizy
rzeczywistości, pracy w grupie i dyskusji.

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

15

przygotowanie do ćwiczeń

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
technologia we współczesnych społeczeństwach
historia Internetu

1.

wolnośc, władza i nadzor

W1, U1, K1

siła algorytmów, skąpstwo poznawcze i ruchy obywatelskie

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test zaliczeniowy lub zaliczenie w formie eseju

355 / 501

Wprowadzenie do R
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.2A0.6220986b800d6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z elementami składowymi języka R, w tym obiektami, wektorami i popularnymi typami
danych. Podczas kursu omówimy również manipulację danymi za pomocą dplyr, wizualizację danych za pomocą
ggplot, analizę klastr i czynników, regresję wielokrotną, regresję logistyczną i walidację krzyżową z przykładami
z wbudowanych zbiorów danych. .

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

356 / 501

W1

Dowiedzić się, jak uzyskać, zainstalować
i skonﬁgurować bezpłatne oprogramowanie
statystyczne o otwartym kodzie źródłowym
z Internetu.

SOC_K2_W04,
SOC_K2_W06

projekt

W2

Dowiedzić się, jak pisać i uruchamiać skrypty języka R,
edytować je w RStudio, wyświetlać obiekty
w przestrzeni użytkownika i wywoływać pomoc.

SOC_K2_W04,
SOC_K2_W06

projekt

U1

Rozróżnawać typy danych, konwertirować wartości.
Dowiedzić się, jak importować dane z Stata, SPSS,
Excel lub pliku CSV do R i diagnozować go pod kątem
występowania błędów kodowania.

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U08

projekt

U2

Sprawdźać, czy w danych nie występują
nieprawidłowe wartości, traktować je odpowiednio
i uświadomiać sobie potencjalne konsekwencje
błędnego zakodowania danych w analizie.

SOC_K2_U03

projekt

U3

Twórzić podzbiory danych i przeprowadzać analizy
na podpróbkach w oparciu o określone kryterium.

SOC_K2_U03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Wizualizować statystyki opisowe i rozkłady, unikając
najczęstszych artefaktów kreślenia.

SOC_K2_K06

projekt

K2

Wyświetlać i prezentować relacje między parami
zmiennych za pomocą wykresów punktowych
i liniowych.

SOC_K2_K01

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

15

Przygotowywanie projektów

5

rozwiązywanie zadań

15

konsultacje

10

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

357 / 501

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Instalowanie R+ Rstudio i sprawdzanie, jak wygląda środowisko Rstudio oraz
uruchamianie podstawowych poleceń

W1

2.

Instalowanie i uruchamianie pakietów, deﬁniowanie katalogu roboczego,
importowanie zestawów danych, podstawowe polecenia

W2, U1, U3

3.

Wizualizacja danych za pomocą ggplot

K1, K2

4.

Transformacja zestawu danych i R Markdown

U2, U3

5.

Analizy klastrów i współczynników

U3

6.

Regresja wielokrotna, regresja logistyczna i weryﬁkacja krzyżowa

U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, rozwiązywanie zadań, seminarium
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskiwanie odpowiedzi na 60% pytań za pomocą odpowiednich poleceń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs nie wymaga wcześniejszej wiedzy wykraczającej poza szkolny poziom matematyki.

Sylabusy

358 / 501

Eye tracking
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.6221f678d3090.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania eyetrackingu w badaniach społecznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

359 / 501

W1

Student.ka zna i rozumie standardy, dobre praktyki
i reguły rządzące usability / user experience

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W11

zaliczenie na ocenę

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

zaliczenie na ocenę

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student.ka potraﬁ przeprowadzić wybrane badania
typu usability / user experience

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student.ka umie komunikować i rekomendować efekty
badań usability / user experience

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

przygotowanie projektu

10

analiza i przygotowanie danych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Usability w praktyce: normy, standardy, heurystyki, reguły

W1, U1, K1

2.

Metody badań usability: testy z użytkownikami, clicktracking, eyetracking

W1, U1, K1

3.

Usability, a strategie analizy ilościowej i jakościowej

W1, U1, K1

4.

Interpretacja, czyli od raportu do wdrożenia

W1, U1, K1

Sylabusy

360 / 501

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, udział w badaniach, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach, wykonywanie zadań, mini projekty

361 / 501

Wyjazdowe warsztaty analizy danych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.2A0.622092dc41940.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie z aktualnymi wyzwaniami w zakresie analizy danych

C2

rozwój umiejętności w zakresie prowadzenia zaawansowanych analiz danych

C3

rozwój motywacji do samokształcenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

362 / 501

W1

zagadnienia teoretyczne związane z zaawansowaną
analizą danych

SOC_K2_W06

zaliczenie

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04

zaliczenie

SOC_K2_K06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować dane różnego typu (ilościowe i jakościowe)
odpowiednimi metodami i z wykorzystaniem różnych
specjalistycznych programów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego pogłębiania swoje wiedzy i rozwijania
praktycznych umiejętności

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

rozwiązywanie zadań

5

rozwiązywanie zadań problemowych

5

analiza badań i sprawozdań

5

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych

15

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie w zadaniania związane z metodologią badań
2. Podstawy i założenia analiz danych
1.

3. Przygotowanie danych/zbioryu danych do analiz i zapoznanie się z
odpowiednim oprogramowaniem

W1, U1, K1

4. Analiza danych jakościowych (w tym tekstowych) i ilościowych (w tym z dużych
zbiorów danych)
5. Intepretacja wyników i identyﬁkacja wyzwań analitycznych

Sylabusy

363 / 501

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną,
seminarium, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność w czasie warsztatów

364 / 501

Analiza sieci i portali społecznościowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.5cdd5fc955c16.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia skupione są na: praktyce związanej z wykorzystaniem danych pozyskanych z portali społecznościowych
takich jak: facebook, twitter, Flickr, Instagram. Celem kursu jest przekazanie wiedzy o: możliwościach
automatycznego pozyskiwania danych z portali społecznościowych i sposobach ich analizy. Wykorzystamy
nowoczesne narzędzia do wizualizacji zależności w sieciach społecznościowych, identyﬁkacji typowych
i nietypowych zachowań w sieciach. Przyjrzymy się jak zastosować uzyskane wyniki w praktyce (PR, marketing).
Każdy z uczestników kursu będzie miał za zadanie przygotowanie projektu zawierającego: analizę i wizualizację
danych pozyskanych z wybranego portalu społecznościowego. W interpretacji danych skupimy się
na praktycznym zastosowaniu wyników wykonanej analizy. Zajęcia prowadzone będą w pracowni komputerowej.
Kurs jest laboratorium, które poświęcone jest pracy na prawdziwych danych pochodzących z sieci
społecznościowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

365 / 501

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ pozyskać dane z portali społecznościowych.

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03

projekt, prezentacja

U2

Potraﬁ interpretować dane z portali
społecznościowych.

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03

projekt, prezentacja

U3

Potraﬁ analizować dane z portali społecznościowych.

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03

projekt, prezentacja

U4

Potraﬁ wizualizować dane i wyniki analiz.

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03

projekt, prezentacja

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Swobodnego opowiadania o sposobach pozyskiwania,
interpretowania i analizy danych z portali
społecznościowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie raportu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do zajęć

20

rozwiązywanie zadań problemowych

10

pozyskanie danych

5

zapoznanie się z e-podręcznikiem

5

analiza i przygotowanie danych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

366 / 501

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przygotowanie 2-3 projektów i analiz, wykonanie ćwiczeń praktycznych opartych
na danych pozyskanych z takich portali jak: Twitter, Facebook, Instagram oraz:
przygotowanie 2 prezentacji dotyczącej zagadnień związanych z Analizą Sieci
Społecznościowych. (materiały dostarczane przez prowadzącego), aktywność na
zajęciach.

U1, U2, U3, U4, K1

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

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
realizacja własnego projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość metod i technik badawczych. Podstawy statystyki ogólnej.

Sylabusy

367 / 501

Zaawansowana analiza danych jakościowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.2A0.62209390b2edc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie i poszerzanie kompetencji związanych z analizą danych jakościowych

C2

Poznanie różnych podejść i strategii analitycznych wykorzystywanych w analizie danych jakościowych

C3

Poszerzenie znajomości oprogramowania komputerowego do analizy danych jakościowych i jego
zaawansowanych funkcji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

368 / 501

W1

Założenia i procedury jakościowej i ilościowej analizy
treści oraz wymagania związane ze stosowaniem tych
podejść

SOC_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Założenia analizy semiotycznej i techniki analityczne
wykorzystywane w tej analizie

SOC_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Procedury analityczne stosowane w metodologii teorii
ugruntowanej

SOC_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W4

Cele i sposoby prowadzenia analizy konwersacyjnej

SOC_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Wykorzystać wybrane oprogramowanie do analizy
danych jakościowych i jego zaawansowane funkcje

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

Przeprowadzić poprawnie jakościową analizę treści

SOC_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U3

Wykorzystać wybrane narzędzia analizy semiotycznej

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U4

Przeprowadzić proces analizy danych w oparciu
o założenia metodologii teorii ugruntowanej

SOC_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U5

Przeprowadzić analizę różnych rodzajów danych
i w sposób atrakcyjny zaprezentować wyniki

SOC_K2_U04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Samodzielnej organizacji swojej pracy

SOC_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

Samodzielnego zdobywania wiedzy, poszukiwania
informacji, ich krytycznej analizy

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K3

Pracy w grupie, skutecznej komunikacji,
rozwiązywania problemów

SOC_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

analiza i przygotowanie danych

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do jakościowej analizy treści: jakościowa analiza treści versus
ilościowa analiza treści, podobieństwa i różnice. Etapy jakościowej analizy treści:
tworzenie klucza kategoryzacyjnego, wymogi związane z tworzeniem klucza,
zasady kodowania, analiza rzetelności.

W1, U1, U2, K1, K2

2.

Analiza danych w tworzeniu teorii ugruntowanej. Etapy tworzenia teorii
ugruntowanej, procedura kodowania w teorii ugruntowanej, testowanie hipotez w
teorii ugruntowanej.

W3, U1, U4, K1, K2, K3

3.

Analiza semiotyczna: zastosowanie i procedury. Wykorzystanie analizy
semiotycznej w analizie przekazów i form kulturowych. Techniki stosowane w
analizie semiotycznej: łańcuchy semiotyczne, semiotyczna analiza skupień,
kwadraty semiotyczne

W2, U3, K1, K2, K3

4.

Analiza konwersacyjna: podstawy naukowe i procedury analityczne. Znaczenie
etnometodologii oraz socjolingwistyki dla analizy konwersacyjnej. Cele analizy
konwersacyjnej, procedury analityczne.

W4, U1, U5, K1, K2, K3

5.

Analiza narracyjna: założenia, zastosowanie i techniki analityczne wspomagane
komputerowo

U1, U5, K1, K2, K3

6.

Wykorzsytanie zaawansowanych funkcji analitycznych programów do analizy
danych jakościowych: tworzenie matryc, analiza podobieństw i różnic między
przypadkami, analiza skupień, analiza kontyngencji

U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, wykonywanie zadanych ćwiczeń, przygotowanie
podsumowania przeprowadzonej analizy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs "Wprowadzenie do analizy danych jakościowych" lub posiadanie podstawowych kompetencji związanych z
wykorzystaniem programów komputerowych do analizy danych jakościowych

Sylabusy
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Socjologia wizualna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.5cdd5fde9ac91.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uwrażliwienie studenta na percepcje wizualną rzeczywistości. Zapoznanie z perspektywą teoretyczną i zwrotem
ikonicznym w naukach społecznych. Zapoznanie z metodologią badań wizualnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

perspektywe teoretyczna socjologii wizualnej.

SOC_K2_W01

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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krytycznie i analityczne traktować ikonosferę. Obrazy
powinny stanowić dla niego źródło wiedzy i percepcji
o komunikacji w świecie.

U1

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08

egzamin pisemny / ustny

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
samodzielnej krytycznej oceny zjawisk z obszaru
kultury ikonicznej. Gotów jest dostrzegać znaczenie
obrazów z punktu widzenia prawa, etyki, moralności
czy też zagadnień kulturowych i społecznych.

K1

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

Forma aktywności studenta
przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

60

konwersatorium

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.

Analiza teorii z zakresu socjologii wizualnej.

W1, U1, K1

2.

Metodologia nauk wizualnych.

U1, K1

3.

Analiza wybranych studiów przypadku na przykład obrazy, graﬃti, fotograﬁe,
okładki tygodników etc.

U1, K1

4.

Alternatywne rozumienie kultury wizualnej jako gra społeczna, opór, subvertising,
kreacja, sztuka etc.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
EGZAMIN
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie kulturą obrazową.

Sylabusy
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Społeczeństwo cyfrowe (2)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.220.6227407b63856.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy

374 / 501

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu będzie zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami teoretycznymi i przykładami badań
naukowych prowadzonych w zakresie analiz społeczeństwa cyfrowego - jego rozwoju, dynamiki, a także wyzwań,
z jakimi mierzą się jednostki, grupy i całe społeczeństwa w dobie postępującej rewolucji technologicznej. W toku
zajęć studenci zdobędą instrumentarium pojęć niezbędnych do analizowania zjawisk społecznych w świecie ICT
i nauczą się stosować wypracowane kategorie do obserwowanych wymiarów życia społecznego. Będą też mieli
okazję samodzielnie zgromadzić i przeanalizować dane empiryczne na temat wybranych zagadnień
teoretycznych omawianych podczas zajęć. W drugim semestrze kurs obejmie sześć kolejnych bloków
tematycznych, zorientowanych wokół analizy procesów w mikroskali, rozpatrywanych z perspektywy jednostki
i jej kondycji w świecie nowych technologii cyfrowych. Wśród omawianych zagadnień znajdą się m.in.: (1)
Podmiotowość człowieka w erze robotów - transhumanizm, (2) Quantiﬁed self, (3) Dematerializacja konsumpcji,
(4) Rynek pracy przyszłości, (5) Nowe role społeczne w erze robotów, i wreszcie (6) Wyzwania socjologa w erze
cyfrowej. Każdy ze wskazanych bloków tematycznych omówiony zostanie w oparciu o krótki wykład
wprowadzający, analizę tekstów źródłowych oraz dyskusję wokół case’ów analitycznych przygotowanych przez
studentów. Dzięki temu, poza znajomością literatury przedmiotu, studenci wyćwiczą też praktyczną umiejętność
gromadzenia i analizowania danych cyfrowych, egzempliﬁkujących problematykę omawianą podczas wykładów.

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 sposób pogłębiony
zagadnienia z zakresu nauk społecznych
i humanistycznych oraz posiada pogłębioną wiedzę
o miejscu socjologii w systemie nauk i jej relacjach
z innymi dyscyplinami

SOC_K2_W01

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

Student zna i rozumie w sposób pogłębiony
współczesne spory teoretyczne i metodologiczne
prowadzone w socjologii na temat struktur i instytucji
oraz rodzajów więzi społecznych i ich historycznej
ewolucji

SOC_K2_W09

egzamin pisemny,
prezentacja

U1

Student potraﬁ prawidłowo interpretować i wyjaśniać
zjawiska społeczne (polityczne, kulturowe,
gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii
socjologicznych w sposób metodologicznie poprawny

SOC_K2_U01

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

Student potraﬁ zastosować wiedzę teoretyczną
do opisu i analizy przyczyn i przebiegu konkretnych
procesów i zjawisk społecznych oraz potraﬁ
formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane
i metody analiz

SOC_K2_U02

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

Student potraﬁ przygotować wystąpienia ustne,
w języku polskim i języku obcym z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych
źródeł z obszaru nauk społecznych i humanistycznych

SOC_K2_U10

prezentacja

SOC_K2_K01

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

Student jest gotów do ciągłego uczenia się oraz
posiada umiejętności doskonalenia swoich
umiejętności zawodowych z wykorzystaniem
nowoczesnych środków i metod, potraﬁ inspirować
i organizować proces uczenia się innych osób
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K2

Student jest gotów do samodzielnego i krytycznego
uzupełniania wiedzy i umiejętności rozszerzonych
o wymiar interdyscyplinarny

egzamin pisemny,
prezentacja

SOC_K2_K06

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

analiza i przygotowanie danych

5

analiza problemu

5

konsultacje

5

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

15

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

(1) Proﬁlowanie ludzi w środowisku cyfrowym
1.

https://www.sztucznainteligencja.org.pl/michal-kosinski-wojne-o-prywatnosc-juz-pr
zegralismy/

W1, W2, U1, U2

(2) Proﬁlowanie ludzi w środowisku cyfrowym: Szanse i zagrożenia
2.

W1, W2, U1, U2
https://www.youtube.com/watch?v=JFIsrkzuY0Q

3.

(3) Podmiotowość człowieka w erze robotów - jak pozostać człowiekiem w erze
maszyn i algorytmów?

W1, W2, U1, U2

Kelly, 2011. What technology wants? Penguin Group

Sylabusy
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(4) O podmiotowości ludzkiej w świecie technologii (przykłady)
4.

https://web.archive.org/web/20200919211210/https://www.sztucznainteligencja.or
g.pl/jesli-roboty-zaczna-kochac-stworza-sobie-boga/

U3, K1, K2

(5) Quantiﬁed self - normalizacja, biowładza i nowe technologie cyfrowe
5.

https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/868/KLIO.2012.009%2CDomini
ak.pdf?sequence=1

W1, W2, U1, U2

(6) Idea quantiﬁed self a kondycja jednostki w świecie społecznym (przykłady)
6.

https://www.academia.edu/9742506/The_Onlife_Manifesto_Being_Human_in_a_Hy
perconnected_Era

U3, K1, K2

(7) Dematerializacja konsumpcji - w stronę dóbr cyfrowych
Śledziewska, Włoch, 2020. Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają
świat?, WUW

7.

W1, W2, U1, U2

Newport, 2020. Cyfrowy minimalizm. Jak zachować skupienie w hałaśliwym
świecie, Wydawnictwo Studio EMKA
(8) Mieć i nie mieć jednocześnie? (przykłady)
8.

Greenﬁeld, 2018. Radical technologies: The design of everyday life, Nowy Jork,
Verso

U3, K1, K2

9.

(9) Metaversum jako "nowy wspaniały świat społeczny"

W1, W2, U1, U2

10.

(10) Realne konsekwencje poza-materialnej egzystencji (przykłady)

U3, K1, K2

(11) Rynek pracy przyszłości - w stronę gospodarki zadaniowej, platofrmizacji czy
Wielkiej Rezygnacji?

11.

W1, W2, U1, U2

https://policyreview.info/concepts/platformisation
(12) Transformacja technologiczna rynku pracy - wyzwania i konsekwencje dla
społeczeństwa (i jednostek) (przykłady)

12.

U3, K1, K2

(13) Wyzwania socjologa w erze cyfrowej - co i jak badać, żeby nadążyć za
postępującą rewolucją cyfrową?
13.

W1, W2, U1, U2

Salganik, 2017. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age

(14) Wyzwania socjologa w erze cyfrowej - dylematy etyczne (przykłady)
14.

U3, K1, K2
Jemielniak, 2019. Socjologia internetu, Wydawnictwo Naukowe Scholar

15.

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

(15) Podsumowanie zajęć.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny, prezentacja
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Projektowanie strategii komunikacyjnych w reklamie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.5cdd5fdd890fd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest nabycie umiejętności przełożenia wiedzy teoretycnzej i empirycznej o komunikacji na cele
strategiczne i operacyjne w procesie planwoania strategii reklamowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Studenci znają i rozumieją specyﬁkę komunikatu
reklamowego i mechanizmy jego działania

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W10

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Studenci potraﬁą zastosować wiedzę o komunikacji
i społeczeństwie do zaplanowanai strategii reklamowej

U1

SOC_K2_U04,
SOC_K2_U06

zaliczenie

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Studenci sa gotowi do pracy zespołowej a także
samodzielnego określanai celów, wyszukiwania
informacji i weryﬁkowanai przyjmwoanych założeń

K1

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

analiza badań i sprawozdań

10

rozwiązywanie zadań problemowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza kampanii reklamowych

W1, U1, K1

2.

Dyskutowanie założeń i okreslanie celów

W1, U1, K1

3.

Okreslanie narzędzie i kanałów komuniakcyjnych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywne wykonywanie zadawanych ćwiczeń
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Metody cyfrowe w naukach społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.220.6227407bc0af0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z aktualnymi trendami na świecie w rozwijającej się dziedzinie
metodologii badań cyfrowych, analizie danych tekstowych i wizualnych w wymiarze interdyscyplinarnym. Metody
cyfrowe dotyczą interdyscyplinarnego wykorzystania technologii internetowych i cyfrowych do zbierania
i analizowania danych badawczych w naukach społecznych i humanistycznych. W erze, w której życie społeczne
coraz częściej rozgrywa się online, takie metody oferują różne sposoby zadawania nowych pytań badawczych,
generowania nowych danych i tworzenia modeli opartych na metodach mieszanych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

382 / 501

W1

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W10,
SOC_K2_W11

egzamin pisemny,
prezentacja, zaliczenie

Student potraﬁ zaprojektować badania
z wykorzystaniem metod cyfrowych

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U07

egzamin pisemny,
prezentacja, zaliczenie

Student potraﬁ zaprojektować schemat analizy
z wykorzystaniem metod cyfrowych

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

egzamin pisemny,
prezentacja, zaliczenie

SOC_K2_K01,
Student potraﬁ współpracować z innymi osobami,
SOC_K2_K02,
efektywnie zarządzać swoją pracą, czasem i zadaniami
SOC_K2_K03,
analitycznymi
SOC_K2_K06

egzamin pisemny,
prezentacja, zaliczenie

Student zna i rozumie podstawy cyfrowych metod
zbierania i analizy danych

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

analiza badań i sprawozdań

25

przygotowanie do ćwiczeń

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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.

Metody cyfrowe w naukach społecznych i humanistyce

W1, U1, U2, K1

2.

Big data, Big Thick data | Korpusy analityczne: dane tekstowe i wizualne

W1, U1, U2, K1

Sylabusy

383 / 501

3.

Dane zastane (Web scrapping) | Dane wywołane (Netnography i wywiady online)

W1, U1, U2, K1

4.

Lingwistyka korpusowa, Przetwarzanie języka naturalnego i Text Mining

W1, U1, U2, K1

5.

Data Science | Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe

W1, U1, U2, K1

6.

Analiza i modelowanie tematyczne

W1, U1, U2, K1

7.

Wizualizacje i Data Storytelling

W1, U1, U2, K1

8.

Nowe trendy w metodach cyfrowych (Life after Google: blockchain economy)

W1, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

egzamin pisemny

egzamin pisemny

ćwiczenia

prezentacja, zaliczenie

prezentacja, zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

384 / 501

Big data - integracja i transformacja danych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.220.6227407c27a1a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Świat w którym żyjemy jest zmienny i różnorodny, tak samo jak dane które go dotyczą. Przedmiotem zajęć
w ramach niniejszego kursu jest praca na dużych zbiorach danych, czyli tzw. Big Data. Kurs został podzielony
na trzy moduły zajęć. Pierwszy z nich poświęcony jest z jednej strony zagadnieniom zbierania, gromadzenia,
przechowywania, a także analizy i zarządzania danymi, z drugiej strony natomiast będzie również dotykał kwestii
społecznej i kulturowej obróbki danych, czyli ich interpretacji. Moduł drugi ma wymiar czysto praktyczny i
zakłada zapoznanie studentów z programami do pracy na danych, dostępnymi w pakiecie Microsoft, czyli
narzędziami które wszyscy posiadamy w swoich komputerach, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z bogactwa
ich funkcji. Moduł trzeci został poświęcony kwestiom wykorzystywania danych, a zatem m. in. wyznaczaniu
trendów w oparciu o zbiory danych, wykorzystywaniu ich w marketingu, kampaniach wyborczych czy też
w systemach służby zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

385 / 501

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie zasady zbierania, gromadzenia,
przechowywania, a także analizy i zarządzania
danymi.

SOC_K2_W06

zaliczenie

Student potraﬁ korzystać z podstawowych programów
SOC_K2_U04,
do pracy na danych, m. in. tych dostępnych w pakiecie
SOC_K2_U06
Microsoft.

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnego obserwowania
i przewidywania trendów w oparciu o zbiory danych
w różnych obszarach życia społecznego.

SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

10

wykonanie ćwiczeń

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

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

386 / 501

Modul I: Przebieg procesu pracy z danymi
1. Metody pozyskiwania danych – ewolucja od stert papieru do pełnej
automatyzacji

1.

2.

Dylemat wspólnego pastwiska, czyli gromadzenie i przechowywanie danych

3.

Próba wyjścia z chaosu, czyli obróbka danych

4.

Interpretacja– kluczowy moment w procesie pracy z danymi

5.

Przygotowanie produktu końcowego, czyli wizualizacja danych

W1

Moduł II: Oferta Microsoft – niezastąpione narzędzia, które posiada każdy z nas

2.

6.

Forms – pomocnik przy zbieraniu danych

7.

One Drive – osobiste miejsce w chmurze

8.

Excel – program do zadań specjalnych

9.

Sway – prezentacje multimedialne w odświeżonej formie

U1

10. Share Point – dzielenie się danymi

Moduł III: Wykorzystywanie Big Data w wybranych obszarach życia społecznego
11.

System ERP - efektywne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa

12.

Szczególny rodzaj danych – dane osobowe

13.

Rola Big Data w marketingu

14.

Sondażowe dane wyborcze

15.

Dane w czasach pandemii

3.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywny udział, wykonywanie zadań projektowych

387 / 501

Social robotics *kurs rekomendowany do zaliczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.220.6227407c8829c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Social Robots: Designing robots for social interactions

C2

Robots and Humans: current situation and the future

C3

Ethical issues facing the role of robots in our current society: Robots in war; love and sex with robots; robots for
the care of elderly

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

388 / 501

W1

Design issues for social robots, and ethical issues of
deploying social robots in our society.

SOC_K2_W06,
SOC_K2_W08

projekt

SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

projekt, raport

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Read research papers on cognitive and social robotics
and present them to her or his peers.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Working in a group and discuss ethical dilemmas K1
related to the role of robots in society.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Przygotowywanie projektów

30

przygotowanie raportu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Social robotics: designing robots for social interaction

W1

2.

Robots and humans in the current society U1

U1

3.

Ethical issues facing the role of robots in our current society: Robots in war; love
K1 K1 and sex with robots; robots for the care of elderly.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium, metoda projektów

Sylabusy

389 / 501

Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Students will make class presentations, do a course project, and submit a
report

390 / 501

Cyberbiznes – socjotechniki w korporacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.220.6227407ce599d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z tematyką cyberbezpieczeństwa

C2

uświadomienie studentom roli czynnika ludzkiego w cyberbezpieczeństwie

C3

zapoznanie studentów z obecną polityką państwa w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa

C4

przekazanie studentom wiedzy z zakresu ataków socjotechnicznych

C5

uświadomienie studentom wpływu ataków cybernetycznych na działalność państwa, gospodarki i korporacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

391 / 501

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

politykę cyberbezpieczeństwa zarówno na poziomie
krajowym jak i europejskim

SOC_K2_W07

projekt

W2

psychologiczne i techniczne metody służące
do skutecznego przeprowadzenia testu
socjotechnicznego

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W07

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ocenić ryzyko w poszczególnych kontekstach
funkcjonowania instytucji/organizacji w aspekcie
systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03

projekt

U2

dokonać analizy ryzyka cyberbezpieczeństwa

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03

projekt

oszacowania roli czynnika ludzkiego w aspekcie ataku
socjotechnicznego

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K06

projekt

skutecznie przeciwstawić się atakowi
socjotechnicznemu

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K06

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

konwersatorium

10

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

392 / 501

1. Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa
2. Wpływ społeczny – jak nami manipulują?
1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Testy socjotechniczne – typy ataków
4. Biały wywiad – metoda pozyskiwania informacji z sieci
5. Skuteczna ochrona przed atakami socjotechnicznymi - kodeks dobrych praktyk

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt

obecność + projekt

konwersatorium

projekt

obecność + projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań

Sylabusy

393 / 501

Wykluczenie cyfrowe - nowe podziały społeczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.220.6227407d4d402.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemem wykluczenia cyfrowego i jego społeczno-demograﬁcznymi
uwarunkowaniami, a także dostarczenie wiedzy na temat teorii, badań i polityk społecznych związanych
ze zjawiskiem wykluczenia cyfrowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie procesy leżące u podstaw
zjawiska wykluczenia cyfrowego.

SOC_K2_W08

zaliczenie pisemne,
prezentacja

394 / 501

W2

Student zna i rozumie główne ujęcia teoretyczne
problemy wykluczenia cyfrowego.

SOC_K2_W05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ poddać interpretacji zjawiska i procesy
związane z wykluczeniem cyfrowym.

SOC_K2_U01

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

Student potraﬁ wskazać społeczno-demograﬁczne
przyczyny wykluczenia cyfrowego, grupy szczególnie
zagrożone, a także dalsze skutki wykluczenia
cyfrowego.

SOC_K2_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SOC_K2_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do zastosowania zdobytej wiedzy
i proponowania praktycznych rozwiązań dla
wskazanych problemów.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

analiza problemu

5

przygotowanie referatu

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.

Wykluczenie społeczne a wykluczenie cyfrowe. Podstawowe koncepcje i
paradygmaty

W1, W2, U1, U2

2.

Czynniki wpływające na wykluczenie cyfrowe

W1, W2, U1, U2

3.

Zasięg zjawiska wykluczenia cyfrowego w Polsce

W1, U1, U2

4.

Wykluczenie cyfrowe a współczesne kryzysy (pandemia covid, wojna, migracje)

W1, U1, U2

5.

Polityka społeczna wobec wykluczenia cyfrowego

W1, U1, K1

Sylabusy

395 / 501

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny, Przygotowanie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach

Sylabusy

396 / 501

Cybermedykalizacja życia społecznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.2A0.6227407da74e5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

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

uświadomienie słuchaczom problemów związane z wpływ medycyny na życie społeczne w wieku informacji

C2

przekazanie wiedzy z zakresu cybermedykalizacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

397 / 501

W1

Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony
zagadnienia z zakresu nauk społecznych
i humanistycznych oraz posiada pogłębioną wiedzę
o miejscu socjologii w systemie nauk i jej relacjach
z innymi dyscyplinami

SOC_K2_W01

zaliczenie na ocenę

SOC_K2_U01

zaliczenie na ocenę

SOC_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować
i wyjaśniać zjawiska społeczne (polityczne, kulturowe,
gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii
socjologicznych w sposób metodologicznie poprawny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do ciągłego uczenia się oraz
posiada umiejętności doskonalenia swoich
umiejętności zawodowych z wykorzystaniem
nowoczesnych środków i metod, potraﬁ inspirować
i organizować proces uczenia się innych osób

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

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.

Wstęp do cybermedykalizacji

W1, U1, K1

2.

Cybermedykalizacja, jako narzędzia promujące zdrowia

W1, U1, K1

3.

Cybermedykalizacja, jako groźba dla medycyny tradycyjnej

W1, U1, K1

4.

Wpływ cybermedykalizacji na społeczeństwo

W1, U1, K1

5.

Przyszłość cybermedykalizacji

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy

398 / 501

Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, seminarium
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Obecność i aktywny udział w zajęciach. Zdanie egzaminu ustnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego
Zainterosowanie medycyną i jej wpływ na życie społoczeństwa

Sylabusy

399 / 501

Kreacje w wizualnych mediach społecznościowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.220.6227407e0bf23.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Określanie przedmiotów, miejsc, wnętrz, teł, posiłków jako „nadające się na Instagrama” lub „rodem z Pinteresta”
pokazuje, jak wielki wpływ na percepcję i poczucie estetyki wywarły media społecznościowe operujące głównie
przekazem wizualnym. W przywołanych serwisach można opisać wyraźną stylistykę, kojarzącą się z kreacją
doświadczeń. Jednocześnie zwraca się uwagę na negatywny wpływ tych kreowanych wizualnych momentów
na samoocenę innych użytkowników, świadomych, że dążenie do prezentowanego na nieskazitelnych tablicach
ideału jest skazane na porażkę. Podobnej kreacji polegają same postaci inﬂuencerów, dopuszczających widzów
do niewielkiej i nieraz starannie wyreżyserowanej części swojego życia. W ramach zajęć studenci poznają
zarówno poziomy kreacji obecne w wizualnych mediach społecznościowych, jak i ich wpływ na odbiorców treści
i reakcje obronne na nadmiernie wystudiowany obraz życia obecny na tych platformach. Przedmiotem reﬂeksji
będzie równoległe istnienie świata rzeczywistego i świata wymyślonego, odnalezionego na zdjęciach i ﬁlmach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

400 / 501

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

sposoby kreacji wizerunku

SOC_K2_W05

prezentacja

SOC_K2_U08

prezentacja

SOC_K2_K06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
rozpoznać środki stylistyczne stosowane w mediach
audiowizualnych i ich wpływ na odbiorcę

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznej reﬂeksji nad treściami spotykanymi
w codziennym życiu

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Stylistyka platform społecznościowych

U1, K1

2.

Vlogerka, inﬂuencer, artysta: kim może być twórca w sieci?

W1, U1, K1

3.

Relacja twórcy i odbiorcy a rzeczywistość: granice między rzeczywistością i
kreacją

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedstawienie własnej analizy przykładowej kreacji wizerunku.

401 / 501

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna znajomość języka angielskiego pozwalająca na oglądanie materiałów z mediów społecznościowych w języku
angielskim.

Sylabusy

402 / 501

Warsztat - postprawda i dezinformacja w cyfrowym świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.220.6227407e663c7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podobno żyjemy w czasach post-prawdy. Fałszywe wiadomości wzbudzają większe zainteresowanie niż
prawdziwe doniesienia ze świata, jest je też łatwiej rozprzestrzeniać w mediach społecznościowych niż
kiedykolwiek wcześniej w historii. Lekturą fałszywych nagłówków rządzą emocje: a im wyższa klikalność, tym
więcej wart biznes dostawców treści. Fałszywe wiadomości to również narzędzie służące sianiu niepokojów
społecznych, podważaniu zaufania do rządów i instytucji, wpływaniu na ceny akcji na rynkach giełdowych.
Kompetencje pozwalające czytelnikom odróżnienie prawdziwych informacji od tych preparowanych stają się
konieczne każdemu konsumentowi treści. Podczas warsztatów studenci dowiedzą się, jakie są rodzaje fałszywych
wiadomości, jakie cele przyświecają ich publikacji, poznają studia przypadków, kiedy rozpowszechnienie
fałszywych treści miało realny wpływ na wydarzenia, a przede wszystkim – poznają w praktyce sposoby
weryﬁkacji informacji, z naciskiem na metody, które można zastosować samodzielnie, i ustalania własnego
stopnia zaufania do tego, co czytają.

Sylabusy

403 / 501

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wpływ fałszywych informacji na procesy zachodzące
we współczesnym świecie

SOC_K2_W08

ocena przypadku

W2

instytucje zajmujące się weryﬁkacją informacji i ich
rolę w kształtowaniu dyskursu publicznego

SOC_K2_W03

ocena przypadku

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

weryﬁkować informacje i rozpoznawać fałszywe
wiadomości

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08

ocena przypadku

U2

przygotowywać sprostowania i wyjaśnienia w związku
z wykryciem dezinformacji

SOC_K2_U06

ocena przypadku

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny napotykanych informacji

SOC_K2_K01

ocena przypadku

K2

odpowiedzialnego zajęcia roli eksperta w dyskursie
publicznym

SOC_K2_K04

ocena przypadku

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

25

analiza problemu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wiarygodność źródeł wiadomości i informacji

U1

2.

Omyłki, zaniedbania, dezinformacja, fake news – różnice, konsekwencje,
odpowiedzialność, interesy

U1, K1

3.

Sposoby rozpoznawania fałszywych wiadomości i weryﬁkacji informacji

W2, U1, K1

4.

Sprostowania i ocena ich skuteczności

U2, K2

Sylabusy

404 / 501

5.

Analiza przypadków: wpływ dezinformacji na procesy społeczne

W1, K2

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

Formy zaliczenia
ocena przypadku

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach oraz przedstawienie krótkiej analizy przypadku
wraz z próbą przygotowania sprostowania.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego pozwalająca na zapoznawanie się z przykładami pochodzącymi z anglojęzycznego Internetu
(posty w mediach społecznościowych, krótkie ﬁlmiki itp.)

Sylabusy

405 / 501

Virtual and digital research methods
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.2A0.62064c8338818.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z zastosowaniami standardowych metod badań społecznych (wywiady, sondaże,
etnograﬁa on-line) adaptowanych do wykorzystania w środowisku on-line (metody wirtualne), ale co ważniejsze
zapoznanie z metodami dedykowanymi do badania obiektów interentowych, tj. hyperlinków, stron internetowych,
hasztagów, lajków i innych obiektów internetowych, natywnie cyfrowych (metody cyfrowe). Dyskutowane będą
zastosowania, logistyka, kwestie etyczne, oraz sposoby obróbki i analizy danych cyfrowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

406 / 501

W1

- S. zna repertuar metod cyfrowych do badania
obiektów internetowych (np. hyperlinków, postów,
hasztagów) oraz metod do badania zdigitalizowanych
obiektów kultury (np. obrazów, tekstów literackich)

SOC_K2_W06

zaliczenie pisemne, esej

W2

- S. rozumie korzyści i ograniczenia, aspekty etyczne
i logistyczne/organizacyjne w stosowaniu metod
cyfrowych w badaniach społecznych

SOC_K2_W06

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- S. potraﬁ wykorzystać wiedzę o tradycyjnych
metodach badawczych nauk społecznych
do rozumienia przykładów aplikacji innowacyjnych
metod cyfrowych

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04

zaliczenie pisemne, esej

U2

- S. potraﬁ komunikować się na specjalistyczne tematy
metodologii prowadzenia badań z wykorzystaniem
SOC_K2_U03,
metod cyfrowych z zróżnicowanymi kręgami
SOC_K2_U04
odbiorców (innych badaczy, zamawiających
i odbiorców badań, współpracowników
reprezentujących inne dyscypliny nauki i praktyki)

zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- S. jest gotów do uznawania roli
ekspertów/doświadczonych badaczy z różnych
dyscyplin nauki w zakresie planowania badań
z wykorzystaniem metod cyfrowych

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06

zaliczenie pisemne, esej

K2

- S. jest gotów do sięgania do inspiracji
metodologicznych w innych dyscyplinach nauki
i wykorzystywania ich we własnej praktyce badawczej

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06

zaliczenie pisemne, esej

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie eseju

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

407 / 501

1.

1: Metody wirtualne

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

2: Wirtualna, rozszerzona i mieszna rzeczywistość w badaniach

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

3: Badanie algorytmów i wyobraźni algorytmicznej

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

4: Przewidywanie cech osobowości z lajków na fb

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

5: Dobór próby z paneli i z fb

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

6: Czytanie ze zdjęć twarzy

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

7: Social opinion mining z użyciem analizy sentymentu

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, esej Dwie krótkie prace pisemne w trakcie semestru + Test końcowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość jakościowych i ilościowych metod badań społecznych potwierdzona ukończonymi kursami akademickimi z tej
tematyki.

Sylabusy

408 / 501

Edukacja zdalna dorosłych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.2A0.62274084ee31b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

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

Wprowadzenie studentów do tematyki nauczania i rozwoju osób dorosłych (podstawy andragogiki)

C2

Przybliżenie uczestnikom zjawiska zdalnego nauczania (nauczania na odległość) oraz poddanie go reﬂeksji
naukowej

C3

Zapoznanie studentów z rodzajami zdalnego nauczenia dorosłych w sferze edukacji formalnej (studia i kursy
kwaliﬁkacyjne) i nieformalnej (kursy rozwojowe i hobbystyczne)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

409 / 501

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Pojęcie andragogiki

SOC_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2

Pojęcie zdalnego nauczania/naucznania na odległość

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

Różne formy jakie przybiera zdalne nauczanie
dorosłych

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Rozróżnić i nazwać formy zdalnej edukacji dorosłych

SOC_K2_U08,
SOC_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U2

Dokonać analizy struktury i metodyki kursu online dla
osób dorosłych

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Dokonania kategoryzacji i oceny różnych form
zdalnego nauczania dorosłych

SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K2

Dokonania prostego audytu kursu online

SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę

K3

Podejmowania trafnych i efektywnych decyzji
związanych ze swoją ścieżką edukacyjną
z wykorzystaniem form nauczania na odległość

SOC_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

analiza problemu

5

przeprowadzenie badań empirycznych

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

analiza źródeł historycznych

5

przygotowanie do zajęć

5

analiza badań i sprawozdań

5

przygotowanie opisu i interpretacji okazów

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

410 / 501

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do andragogiki

W1

Zdalne przekazywanie wiedzy – historia i charakterystyka zjawiska.
2.

W2, U1, K1
Formalne formy zdalnego nauczania dorosłych.

3.

Współczesne nieformalne i pozaformalne formy nauczania zdalnego dorosłych:
• multiplatformy kursowe subskrypcyjne
• platformy kursowe
• kursy mailingowe i z wykorzystaniem mediów społecznościowych

W3, U1, K1

4.

Budowa i cechy skutecznego kursu online

W2, W3, U2, K2

5.

Strategie tworzenia kursów online

W3, U2, K1, K2, K3

6.

Inne formy zdalnej edukacji: webinary, live’y, konferencje online

W3, U1, U2, K1, K3

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział oraz kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy

411 / 501

Elektronizacja w sektorze publicznym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.2A0.6227408556ﬀ3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

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

Choć żyjemy w społeczeństwie cyfrowym i na co dzień korzystamy z nowoczesnych technologii, nie zawsze
potraﬁmy za ich pomocą ułatwić sobie życie. Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi
aplikacjami, portalami oraz innymi elektronicznymi usługami publicznymi, przydatnymi w codziennym
funkcjonowaniu w społeczeństwie. Zajęcia prowadzone w ramach kursu zostały podzielone na poszczególne
obszary życia społecznego, takie jak praca, zdrowie czy podróże.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy

412 / 501

K1

Głównym założeniem kursu jest to, by uczestnicy
po jego zakończeniu potraﬁli z łatwością poradzić
sobie w sytuacjach takich jak konieczność wymiany
dokumentów osobistych, udział w rozmowie
rekrutacyjnej online czy dokonanie przelewu
walutowego.

SOC_K2_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

wykonanie ćwiczeń

20

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do zajęć

10

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

Ja, obywatel
1.

Obywatel.gov.pl i aplikacja m-obywatel, Proﬁl Zaufany, e-dowód, Podpis
Elektroniczny, ePUAP

K1

Studia
2.

K1
USOS, Pegaz, Microsoft Teams, Strona internetowa IS UJ
Zdrowie

3.

Pacjent.gov.pl, EKUZ

K1

Pieniądze
4.

K1
PayPal, przelewy24, PayPo, Revolut, aplikacje banków
Praca

5.

Sylabusy

LinkedIn, GoldenLine, Pracuj.pl

K1

413 / 501

Spotkania
6.

K1
Miro, Zoom, LifeSize
Projekty

7.

Narzędzia pakietu Microsoft, Kahoot, Mentimeter

K1

Kupno/sprzedaż
8.

Allegro, OLX, OtoMoto, OtoDom, Vinted, AliExpress

K1

W drodze
9.

e-toll, SkyCash, aplikacje stacji benzynowych, aplikacje linii lotniczych, PKP

K1

Podróże
10.

K1
Booking.com, Trip Advisor, Fly4Free

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywny udział, wykonywanie zadań

414 / 501

Gaming w teorii i praktyce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.2A0.622740862187d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

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

Zapoznanie studentów z tematyką gamingu w różnych perspektywach.

C2

Przedstawienie przemian życia społecznego w kontekście postępującej digitalizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Społeczne aspekty digitalizacji i gamiﬁkacji życia
społecznego.

SOC_K2_W02

zaliczenie na ocenę

415 / 501

Umiejętności – Student potraﬁ:
Wskazać i ocenić z perspektywy społecznej
postępującą digitalizację życia społecznego i wzrost
znaczenia zjawiska gamiﬁkacji w codzienności.

U1

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02

zaliczenie na ocenę

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
oceny wpływu postępującej digitalizacji i gamiﬁkacji
życia społecznego na procesy społeczne.

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

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.

Wprowadzenie do tematyki kursu

W1, U1, K1

2.

Gamiﬁkacja w biznesie

W1, U1, K1

3.

Gamiﬁkacja w mediach

W1, U1, K1

4.

Gamiﬁkacja w edukacji

W1, U1, K1

5.

Gamiﬁkacja w sektorze publicznym

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

416 / 501

Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student przygotuje prezentację na zajęcia w obszarze tematycznym
zaliczenie na ocenę ustalonym z prowadzącym. Student będzie brał aktywny udział w
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs przeznaczony dla studentów specjalizacji "społeczeństwo cyfrowe" realizowanej na kierunku socjologia.

Sylabusy

417 / 501

Analiza i ewaluacja polityk publicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.240.5cdd5fd4f2fa7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest zapoznanie z zasadami ewaluacji, jakie są typy i zasady stosowania badań ewaluacyjnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Istotę ewaluacji, różnice pomiędzy ewaluacją
i monitoringiem, rodzaje ewaluacji, kryteria
ewaluacyjne, wybrane podejścia i metody badań
ewaluacyjnych

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W09

egzamin ustny, projekt

418 / 501

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zaprojektować badania ewaluacyjne

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04

projekt, prezentacja

U2

Dobrać odpowiednie pytania ewaluacyjne do kryteriów
ewaluacyjnych

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U04

egzamin ustny, projekt,
prezentacja

U3

Student potraﬁ rekonstruować logię interwencji
publicznych

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03

egzamin ustny, projekt,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do grupowej współpracy w celu
realizacji zadań

SOC_K2_K02

projekt, prezentacja

K2

Student jest gotów do terminowej realizacji zadań

SOC_K2_K03

projekt, prezentacja

K3

Student jest gotów do skutecznego komunikowania się SOC_K2_K02

projekt, prezentacja

K4

Student jest gotów do samodzielnego uczenia się
i poszukiwania rozwiązań stawianych problemów

projekt

SOC_K2_K06

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do ćwiczeń

18

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

analiza dokumentów programowych

10

analiza badań i sprawozdań

20

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

419 / 501

Specyﬁka ewaluacji, rodzaje ewaluacji, kryteria i pytania ewaluacyjne, podejścia
do badań ewaluacyjnych, metody i techniki badań ewaluacyjnych, etapy ewaluacji

1.

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

poprawne odpowiedzi na zadane pytania w czasie egzaminu

ćwiczenia

projekt, prezentacja przygotowanie koncepcji badania ewaluacyjnego i prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

420 / 501

Analiza danych jakościowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.240.5cdd5fcc56f0f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wyposażenie studentów w kompetencje niezbędne do przeprowadzania samodzielnej analizy
danych jakościowych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. W trakcie zajęć studenci
zapoznają się z etapami analizy danych jakościowych oraz wybranymi podejściami do analizy tego typu danych:
jakościową analizą treści, techniką tworzenia map pojęciowych, analizą semantyczną i semiotyczną. W trakcie
ćwiczeń laboratoryjnych studenci opanują praktyczną umiejętność obsługi dwóch programów do analizy danych
jakościowych: MAXqda i QDAminer. Przygotowanie samodzielnego raportu bazującego na danych zastanych
pozwoli na wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce analitycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

421 / 501

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student/ka rozróżnia podejścia do analizy danych
jakościowych

SOC_K2_W06

raport, prezentacja

W2

student/ka wymienia kroki analityczne w metodologii
teorii ugruntowanej

SOC_K2_W06

raport, prezentacja

W3

rozróżnia etapy analityczne w procedurze analizy
danych jakościowych

SOC_K2_W06

raport, prezentacja

W4

student/ka zna zasady stosowania analizy
semantycznej i semiotycznej

SOC_K2_W06

raport, prezentacja

W5

student/ka zna rodzaje matryc i sieci

SOC_K2_W06

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student/ka potraﬁ wykorzystać oprogramowanie
komputerowe w analizie danych

SOC_K2_U03

raport, prezentacja

U2

student/ka potraﬁ posługiwać się odpowiednimi
technikami analitycznymi

SOC_K2_U03

raport, prezentacja

U3

student/ka posiada umiejętność syntezy informacji
i wnioskowania na podstawie materiału empirycznego

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

raport, prezentacja

K1

student/ka posiada umiejętność grupowej realizacji
projektu badawczego

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

raport, prezentacja

K2

student/ka posiada umiejętność grupowego
przygotowania raportu badawczego oraz prezentacji

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

raport, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do ćwiczeń

28

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie raportu

32

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy

422 / 501

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do analizy danych jakościowych. Wykorzystanie oprogramowania
komputerowego w jakościowej analizie danych

W1, U1

2.

Analiza danych w tworzeniu teorii ugruntowanej: etapy tworzenia teorii
ugruntowanej, procedura kodowania i testowanie hipotez w teorii ugruntowanej.
Wprowadzenie do programu MaxQDA

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Procedura kodowania w teorii ugruntowanej. Wykorzystanie programu MaxQDA w
kodowaniu otwartym.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Procedura kodowania w teorii ugruntowanej II. Od kodowania otwartego do
kodowania skoncentrowanego. Wykorzystywanie mem w analizie jakościowej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

5.

Konceptualizacja i tworzenie ram pojęciowych. Wykorzystanie programu MaxQDA
w budowaniu map pojęciowych.

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

6.

Klucz kategoryzacyjny i kodowanie w badaniach jakościowych. Wprowadzenie do
programu QDA Miner

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

7.

Procedura kodowania w badaniach jakościowych. Wykorzystanie programu QDA
Miner w kodowaniu danych jakościowych.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

8.

Analiza semantyczna w badaniach jakościowych. Analiza pola semantycznego
przy wykorzystaniu programu QDA Miner.

W1, W4, U1, U2, K1

9.

Rzetelność analizy jakościowej, kryteria rzetelności. Analiza rzetelności przy
wykorzystaniu programu QDA Miner.

W1, U1, U2, K1

10.

Analiza danych jakościowych i formułowanie wstępnych wniosków teoretycznych.
Funkcje analityczne programu QDA Miner.

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

11.

Ogólne zasady budowy matryc i ich wykorzystanie. Reprezentacje w ramach
przypadku: badanie i opis.

W1, W3, W5, U1, U2, U3,
K1

12.

Reprezentacje w ramach przypadku: wyjaśnianie i przewidywanie w badaniach
jakościowych.

W3, W5, U1, U2, U3, K1,
K2

13.

Reprezentacje przypadków w przekroju: porządkowanie, porównywanie i
wyjaśnianie.

W3, W5, U1, U2, U3, K1,
K2

14.

Prezentacja wyników grup projektowych.

U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach, wykonywanie zadanych prac cząstkowych,
raport, prezentacja przygotowanie prezentacji z przeprowadzonej w grupie projektowej
analizy danych, przygotowanie prezentacji wyników badań
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs Metod jakościowych w badaniach społecznych lub znajomość podstawowych zagadnień związanych z
metodologią badań jakościowych

Sylabusy
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Modelowanie strukturalne zmiennych ukrytych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.240.62209d76ca095.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

1/ Zrozumienie idei zaawansowanego pomiaru i modelowania w naukach społecznych ze zmiennymi ukrytymi,

C2

2/ Poznanie narzędzi statystycznych służących do budowy modeli strukturalnych ze zmiennymi ukrytymi,

C3

3/ Poznanie zaawansowanych modeli ogolnych SEM

Efekty uczenia 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 budowy modeli strukturalnych ze zmiennymi
ukrytymi w naukach spolecznych

SOC_K2_W06

egzamin ustny, projekt

W2

proces budowy modelu i problemy jego identyﬁkacji

SOC_K2_W06

egzamin ustny, projekt

W3

metody estymacji modeli SEM i oceny jego
dopasowania

SOC_K2_W06

egzamin ustny, projekt

W4

interpretację parametrów części pomiarowej
i strukturalnej modelu SEM

SOC_K2_W06

egzamin ustny, projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonac specyﬁkacji modelu SEM w programie AMOS,
R i Mplus

SOC_K2_U04

projekt

U2

wybrac odpowiednia metode estymacji i ocenic
dopasowanie modelu w programach AMOS, R i Mplus

SOC_K2_U04

projekt

U3

poprawnie zinterpretować parametry modelu i efekty
mediacji modelu SEM w programach AMOS, R i Mplus

SOC_K2_U04

projekt

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy grupowej w celu twórczego i poprawnego
metodycznie rozwiązania złożonego problemu
z dziedziny modelowania zjawisk społecznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

15

przygotowanie raportu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie do egzaminu

5

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Specyﬁkacja i identyﬁkacja modelu ( Zmienne ukryte w modelowaniu
strukturalnym, Specyﬁkacja modelu strukturalnego, Identyﬁkacja modelu )
Ogólny model strukturalny ( Model pomiarowy i strukturalny)
Efekty mediacyjne i moderacyjne w modelu strukturalnym )

W1, W2, U1, K1

2.

Estymacja modelu ( Proces estymacji, Metody estymacji, Problemy estymacji )
Ewaluacja modelu ( Dobroć dopasowania, Wskaźniki dopasowania )

W2, W3, U2, K1

3.

Interpretacja parametrów modelu ( Typy standaryzacji parametrów, Istotność
statystyczna parametrów )
Respecyﬁkacja modelu ( Zasady respecyﬁkacji, Indeksy modyﬁkacyjne )

W4, U3, K1

4.

Alternatywne ujęcia modeli strukturalnych ( PLS-PM, Bayesowskie modele
strukturalne )

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Zdanie egzaminu ustnego

ćwiczenia

projekt

Opracowanie poprawnego metodycznie raportu z budowy modeli SEM

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomosc analizy czynnikowej i analizy regresji

Sylabusy
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Seminarium magisterskie, II rok
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2C0.6206574e084a1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 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
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwój kompetencji w zakresie samodzielnego planowania i realizacji badań własnych

C2

Doskonalenie umiejętności analizy i opracowania wyników badań własnych

C3

Rozwijanie i wzmacnianie etycznej postawy w pracy naukowo-badawczej – poszanowania wolności i wartości
akademickich

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student/ka zna i rozumie zasady opracowania pracy
magisterskiej - w zakresie etyki, teorii, metodologii
oraz redakcji i korekty tekstu.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W10

zaliczenie

W2

Student/ka zna i rozumie wymagania niezbędne
do napisania pracy magisterskiej w dyscyplinie
socjologia.

SOC_K2_W10

zaliczenie

W3

Student/ka zna i rozumie zasady pracy naukowobadawczej, pisania tekstów o charakterze naukowym,
prowadzania badań empirycznych, stawiania pytań
i formułowania problemów badawczych

SOC_K2_W06,
SOC_K2_W10

zaliczenie

W4

Student/ka zna i rozumie zasady polityki
antyplagiatowej na UJ

SOC_K2_W10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ dokonać przeglądu literatury,
przygotować i zrealizować własny projekt badawczy

SOC_K2_U07

zaliczenie

U2

Student/ka potraﬁ sformułować przedmiot i cel badań,
określić problemy/hipotezy badawcze

SOC_K2_U07

zaliczenie

U3

Student/ka potraﬁ dokonać analizy wyników badań,
formułować wnioski i opracować je w formie pracy
magisterskiej

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka jest gotów/owa do dzielenia się wiedzą,
dyskusji i krytycznej analizy proponowanych tematów
i wyników badań.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06

zaliczenie

K2

Student/ka jest gotów/owa do efektywnej pracy
naukowej w oparciu o akademickie standardy, doboru
właściwej argumentacji, krytycznego myślenia.

SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

zaliczenie

K3

Student/ka jest gotów/owa do samodzielnej i rzetelnej
pracy naukowo-badawczej.

SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań empirycznych

70

pozyskanie danych

30

Sylabusy
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przygotowanie pracy dyplomowej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

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

analiza i przygotowanie danych

70

przygotowanie pracy dyplomowej

70

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
200

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przypomnienie zasad związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem etyki pracy naukowo-badawczej.

W1, W2, W3, W4

2.

Konsultowanie i dyskusja części teoretycznej i metodologicznej pracy
magisterskiej.

U2, K1, K2, K3

3.

Realizacja badań własnych według opracowanego planu. Dyskusja i analiza
przebiegu poszczególnych etapów pracy.

U1, U3, K1, K2, K3

4.

Uporządkowanie, analiza i omówienie wyników badań własnych.

W1, W2, W3, K1, K2, K3

5.

Merytoryczne wsparcie w opracowaniu wyników badań własnych studenta/ki,
wspomaganie pracy edytorskiej wiązanej z przygotowaniem pracy magisterskiej
(m.in. przekazywanie wskazówek dotyczących zasad związanych z opracowaniem
pracy magisterskiej – język naukowy, źródła, stylistyka i struktura tekstu).

W1, W2, W3, K1, K2, K3

6.

Indywidualne konsultacje oraz praca w grupie, mające na celu wspieranie i
monitorowanie poszczególnych etapów przygotowania prac magisterskich.

U3, K1, K2

7.

Przygotowanie do egzaminu magisterskiego.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Opracowanie część
teoretycznej i metodologicznej pracy. Przeprowadzenie badań
empirycznych/zgromadzenie danych niezbędnych do realizacji projektu i
przygotowania pracy magisterskiej.

Semestr 4
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach. Analiza zgromadzonych
danych i opracowanie jej wyników. Złożenie końcowej wersji pracy
magisterskiej.
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Zaawansowana wielowymiarowa analiza danych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.240.5cdd5fd4a2665.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie się i nabycie praktycznej umiejętności wykorzystania kolejnych wielowymiarowych technik
statystycznej analizy danych: analizy korespondencji (CA, MCA), analizy głównych składowych dla zmiennych
jakościowych (CATPCA), analizy skupień i analizy conjoint

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Znajomość kolejnych technik wielowymiarowej analizy
danych: prostej i wielorakiej analizy korespondencji,
skalowania optymalnego, analizy skupień i analizy
conjoint, zapoznanie się z obszarami ich
wykorzystania w praktyce oraz wykorzystania jednych
technik w kontekście innych.

SOC_K2_W06

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Praktyczne wykorzystanie ww. technik analizy
w badaniach społecznych w oparciu o pakiet
statystyczny SPSS, diagnostyka modeli, interpretacja
wyników i sporządzania w oparciu o nie raportów
analitycznych, powiązania wielowymiarowej analizy
danych z problemami badawczymi i analitycznymi,
prezentacja wyników analizy, praca zespołowa nad
projektami analitycznymi, krytyczna analiza
prezentowanych rozwiązań, korzystanie z literatury
w języku polskim i angielskim w toku uczenia się
analizy danych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Umiejętności komunikacji z odbiorcą wyników,
krytycznej analizy i obrony przyjętego rozwiązania,
umiejętność pracy zespołowej nad zagadnieniami
analitycznymi i przygotowaniem raportów, organizacja
pracy analitycznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie raportu

35

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do ćwiczeń

30

uczestnictwo w egzaminie

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

12

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

4

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
180

ECTS
6.0
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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. Analiza korespondencji dwóch zmiennych
1.1. Analiza korespondencji jako graﬁcznie zorientowana technika analizy dużych
tabel
1.2. Proﬁle kolumn i wierszy tabeli kontyngencji jako wymiary przestrzeni
własności
1.3. Pojęcie inercji oraz masy proﬁli wierszy i kolumn
1.4. Redukcja przestrzeni własności: selekcja liczby wymiarów
1.5. Współrzędne wierszy i kolumn w zredukowanej przestrzeni własności i
interpretacja wymiarów
1.6. Normalizacja współrzędnych:
1.6.1. Zorientowana na wiersze
1.6.2. Zorientowana na kolumny
1.6.3. Kanoniczna
1.6.4. Symetryczna
1.7. Prezentacja graﬁczna i zasady interpretacji
1.7.1. Wykresy asymetryczne
1.7.2. Wykresy symetryczne
1.8. Analiza jakości dopasowania modelu do danych
1.9. „Punkty dodatkowe” (pasywne proﬁle) w analizie korespondencji

W1, U1

2.

2. Analiza korespondencji wielu zmiennych (MCA)
2.1. Macierz Burt’a
2.2. MCA jako analiza korespondencji macierzy Burt’a j jako analiza
korespondencji zmiennych wskaźnikowych
2.3. Interpretacja wymiarów i współrzędnych
2.4. MCA jako technika skalowania optymalnego zmiennych jakościowych
2.5. Zmienne aktywne i zmienne pasywne – mapowanie predykcyjne

W1, U1

3.

3. Analiza głównych składowych dla zmiennych dyskretnych i jakościowych –
skalowanie optymalne (CATPCA)
3.1. Od MCA do CATPCA
3.2. Przygotowanie danych do analizy - dyskretyzacja
3.3. Rodzaje przekształceń w skalowaniu optymalnym, wektory i środki ciężkości
3.4. Krzywe sklejane w skalowaniu optymalnym
3.5. Wykresy przekształceń – diagnostyka
3.6. Interpretacja wyników – wykresy i dopasowanie
3.7. Zmienne pasywne
3.8. Mapy preferencji z użyciem CATPCA

W1, U1

4.

4. Analiza skupień
4.1. Wprowadzenie do analizy skupień: odległości i metody aglomeracji w analizie
hierarchicznej.
4.2. Zastosowanie metody hierarchicznej do klasyﬁkacji: zalety i ograniczenia.
4.3. Metoda k-średnich jako technika segmentacji dużych zbiorów danych.
4.4. Zastosowanie metody k-średnich w segmentacji: problem liczby segmentów i
punktów startowych; wykorzystanie analizy hierarchicznej w przygotowaniu
segmentacji metodą k-średnich.
4.5. Dwustopniowa metoda analizy skupień (TwoStep Cluster) - przegląd

W1, U1

Sylabusy
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5.

5. Analiza conjoint
5.1. Dlaczego analiza conjoint jest lepszą techniką badania preferencji
konsumentów? Obszary zastosowania analizy conjoint.
5.2. Istota analizy conjoint i jej statystyczny fundament.
5.3. Kryteria doboru cech produktów do badania metodą conjoint
5.4. Analiza conjoint w programie SPSS – zapoznanie z aplikacją
5.5. Planowanie pomiaru conjoint: dobór cech i tworzenie planu ortogonalnego
przy pomocy procedury ORTHOPLAN.
5.6. Użyteczności cząstkowe i względne znaczenie atrybutów produktu: analiza
wyników otrzymywanych przy pomocy procedury CONJONT w oparciu o przykład z
rzeczywistych badań.
5.7. Zapisywanie użyteczności w systemowym pliku danych w celu wykorzystania
w dalszych analizach: struktura pliku i dołączanie danych o preferencjach do
innych danych o konsumencie.
5.8. Ćwiczenie praktyczne: dodatkowy przykład analizy conjoint.
5.9. Normalizacja wyników analizy conjoint i jej wpływ na wyniki segmentacji
5.10. Zagregowana analiza conjoint w segmentach.
5.11. Symulacja udziału w rynku jako narzędzie analizy preferencji w oparciu o
wyniki CONJOINT.
5.12. Zaawansowane problemy w analizie conjoint – problem interakcji atrybutów
(np. marka-cena).

W1, U1

6.

Projekt egzaminacyjny - raport analityczny z wykorzystaniem poznanych technik
analizy danych. Przygotowanie prezentacji raportu. Przygotowanie krytycznej
recenzji raportu innego zespołu wskazanego przez egzaminatora. Praca w
zespołach

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny, raport,
prezentacja

Egzamin końcowy oparty na prezentacji, krytyce i obronie
zespołowych raportów analitycznych

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych z
wiedzy teoretycznej („pytanie dnia”), zaliczenie kolokwium
oraz terminowe przygotowanie raportu analitycznego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kompetencje z zakresu kursów: Statystyczna analiza danych oraz Wprowadzenie do Wielowymiarowej Analizy Danych,
znajomości obsługi IBM SPSS Statistic

Sylabusy
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Tutorial, II rok
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2C0.620cb43296ec2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

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
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
tutorial: 10

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
tutorial: 10

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Pomoc w wyborze kursów i dyskusja planu zajęć zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i zadeklarowaną
ścieżką oferowaną w ramach programu studiów

C2

Motywowanie do samorozwoju, ukazywanie potencjałów oferty instytutowej i pozainstytutowej, wspieranie
zaangażowania w działania organizacji studenckich i działania na rzecz otoczenia

C3

Wspieranie osobistego rozwoju w ramach programu studiów

C4

Monitorowanie i wspieranie procesu kształcenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie ofertę programową oraz zasady
studiowania w Instytucie Socjologii

SOC_K2_W01

zaliczenie

W2

Student zna i rozumie możliwości dalszego rozwoju
naukowego i/lub zawodowego

SOC_K2_W11

zaliczenie

SOC_K2_U06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ planować swoje zajęcia powiązane
ze studiowaniem, troszczy się o jakość swojej edukacji
i właściwą realizację programu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów identyﬁkować swoje
zasoby/kompetencje oraz planować swój indywidualny
rozwój w ramach programu studiów

SOC_K2_K01

zaliczenie

K2

Student jest gotów odkrywać potencjały w otoczeniu
akademickim i pozakademickich, korzysta z oferty
służącej podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu kompetencji

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

tutorial

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

3

przygotowanie do zajęć

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
15

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
tutorial

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

3

przygotowanie do zajęć

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
15

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Rewizja i konsultowanie planów zajęć w ramach programu na II roku studiów

1.

W1, W2, U1, K1, K2

2.

Konsultowanie potencjałów dalszego rozwoju – ukierunkowanie kariery naukowej
i/lub zawodowej

W1, W2, U1, K1, K2

3.

Monitorowanie procesu kształcenia

U1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
tutorial, konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja
Rodzaj zajęć
tutorial

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach i realizacja bieżących aktywności ustalanych przez
tutora - powiązanych z realizacją programu studiów i monitorowaniem
jakości procesu kształcenia.

Semestr 4
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
tutorial

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach i realizacja bieżących aktywności ustalanych przez
tutora - powiązanych z realizacją programu studiów i monitorowaniem
jakości procesu kształcenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma

Sylabusy
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Współczesne teorie antropologiczne 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.240.6245d013249f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

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
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu omówienie orientacji teoretycznych we współczesnej antropologii społeczno-kulturowej.
Prezentacja szerokiej panoramy podejść i szkół badawczych występujących obecnie w antropologii, służy
ukazaniu dokonań tej dyscypliny na polu analizy zjawisk i procesów takich jak konsekwencje modernizacji i zmian
biotechnologicznych, performatywność w polityce, doświadczenie podziałów etnicznych i klasowych, oblicza
ideologii i hegemonii w polityce państw, sprawstwo i dynamika relacji genderowych, poznanie i wyobrażenia
religijne, przemoc symboliczna i ﬁzyczna, następstwa intensywnej globalizacji i polityk neoliberalnych, przemiany
środowiskowe i niepewność związana z przyszłością planety i ludzkości. Zajęcia dostarczają wiedzy o kulturowym
i społecznym zróżnicowaniu świata, umożliwiają ponadto pogłębienie umiejętności: a. analizy zjawisk i procesów
przy wykorzystaniu wiedzy teoretycznej; b. formułowania pytań i problemów badawczych w badaniach
empirycznych; c. stosowania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania problemów społecznych.

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/ka zna i rozumie problematykę badań i teorii
w antropologii społeczno-kulturowej, złożoność
kulturową i społeczną świata. Student/ka pojmuje
szerokość, głębię, wagę i niepowtarzalną urodę
antropologicznych rozważań nad historią, współczesną
kondycją i perspektywami Homo Sapiens :)

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

egzamin ustny

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

egzamin ustny

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student/ka potraﬁ analizować zjawiska empiryczne,
wyciągać istotne wnioski z obserwacji empirycznych,
operacjonalizować terminy i pojęcia teoretyczne,
formułować pytania badawcze na podstawie wiedzy
zastanej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka jest gotów do prowadzenia analiz i badań
z użyciem aparatu teoretycznego, rozwiązywania
problemów społecznych w oparciu o wiedzę
teoretyczną i dotychczasowe badania.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konsultacje

10

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do zajęć

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
102

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. Wprowadzenie: specyﬁka teorii antropologicznej
1.

Pojęcie teorii. Teoria i badania terenowe. Teoretyzowanie w antropologii w
kontekście historycznym.

W1, U1, K1

2.

2. Systemy społeczne i kulturowe
Marksizm Maurice Godeliera, marksizm i feminizm Eleanor Leacock, teoria
systemów kulturowych i strukturalizm historyczny Marshalla Sahlinsa, teoria siatki
grupy Mary Douglas.

W1, U1, K1

3.

3. Analiza działań symbolicznych
Geertz i krytyka teorii modernizacji, analiza działań symbolicznych. Turner o
polityce widowisk, Douglas o wyobrażeniach i wieloznaczności

W1, U1, K1

4.

Podejście generatywne Fredrika Bartha, studia nad granicami etnicznymi i
pluralizmem kulturowym i podziałami grupowymi. Obrębski i Barth, kontynuacje
badań Bartha

W1, U1, K1

5.

Praktyki i klasy społeczne w ujęci gotowa do u Pierre’a Bourdieu, Bourdieu i
antropologia fenomenologiczna

W1, U1, K1

6.

Feminizm i antropologia relacji genderowych w rozważaniach Sherry Ortner,
Henrietty Moore, Marylin Strathern, postkolonialny feminizm antropologiczny Saby W1, U1, K1
Mahmood i Lily Abu-Lughod.

7.

Feminizm i antropologia relacji genderowych w rozważaniach Sherry Ortner,
Henrietty Moore, Marylin Strathern, postkolonialny feminizm antropologiczny Saby W1, U1, K1
Mahmood i Lily Abu-Lughod.

8.

8. Studia nad dominacją i oporem
Dominacja i sztuka oporu w ujęciu Jamesa Scotta, antropologiczne studia nad
przemocą (Nancy Scheper-Hughes, Veena Das)

W1, U1, K1

9.

9. Bio-polityki i antropologia medyczna
Michel Foucault i teoria biomedykalizacji w antropologii, (Rayna Rapp, Margaret
Lock i in.).

W1, U1, K1

10.

10. Teoria aktora - sieci i zwrot ontologiczny
Bruno Latour a konstruktywistyczna socjologia nauki, zwrot ontologiczny w
socjologii i antropologii (Annemarie Mol, Marylin Strathern, Eduardo Viveiros de
Castro, Martin Holbrad).

W1, U1, K1

11.

11. Antropologia poznawcza i kognitywna analiza religii
Etno-nauka i teoria modeli kulturowych (Roy D’Andrade), antropologiczne studia
W1, U1, K1
nad inferencją (Claudia Strauss, Naomi Quinn), ewolucyjne i poznawcze studia nad
religią (Pascal Boyer).

12.

12. Teoria systemów-światów
Eric Wolf i antropologia świata, historie globalnych współzależności u Sidneya
Mintza.

W1, U1, K1

13.

13. Antropologie globalizacji
Mobilności współczesne w ujęciu Arjuna Appaduraia, kreolskość i hybrydyzacja
kulturowa, system światowy i tożsamości kulturowe w podejściu Jonathana
Friedmana, neoliberalizm w ujęciu Aihwy Ong.

W1, U1, K1

14.

14. Ewolucja i Antropocen
Problematyczność dychotomii natura – kultura (Philippe Descola, Tim Ingold),
ekologia polityczna(Aletta Biersack), etnoekologia i znaczenie wiedzy lokalnej,
antropologia zmian środowiskowych.

W1, U1, K1

Sylabusy
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15. Pożytki z antropologii
Antropologia zaangażowana w ujęciu Nancy Scheper-Hughes i antropologia
publiczna wedle Thomasa Eriksena, polska antropologia zaangażowana.

15.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunkiem zaliczenia jest znajomość treści wykładu i pięciu wybranych
tekstów z listy

443 / 501

Abecadło socjologii 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.240.6245e1ef822fd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów i studentek z najważniejszymi pojęciami socjologicznymi oraz ujęciami
teoretycznymi w dziedzinie. Poszczególne zajęcia poświęcone są m.in. różnym wizjom społeczeństwa (ujęcia
strukturalne, interakcyjne, konﬂiktowe, wymiany itp.), dynamice działań społecznych i zbiorowych (w tym ruchów
społecznych), różnym typom zbiorowości (np. grupom społecznym), socjalizacji, kontroli społecznej, rolom
i pozycjom, jakie zajmujemy jako członkowie społeczeństwa itp.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

444 / 501

W1

student/ka zna i rozumie podstawowe pojęcia
socjologiczne (np. działanie społeczne, interakcja,
grupa społeczna, struktura, organizacja, instytucja)

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W04

egzamin pisemny

W2

student/ka zna i rozumie najważniejsze paradygmaty
i ujęcia teoretyczne w socjologii

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W09

egzamin pisemny

W3

student/ka zna i rozumie dynamikę różnego typu
instytucji społecznych

SOC_K2_W02

egzamin pisemny

W4

student/ka zna i rozumie relację między działaniem
jednostkowym a strukturą społeczną.

SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student/a potraﬁ używać podstawowych pojęć
socjologicznych w opisie wybranego zjawiska
społecznego

SOC_K2_U01

egzamin pisemny

U2

student/a potraﬁ zaaplikować wybraną koncepcję
teoretyczną do analizy konkretnego przypadku
zjawiska lub procesu społecznego.

SOC_K2_U01

egzamin pisemny

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest gotów/owa do pracy zespołowej
mającej na celu stosowanie w praktyce zdobytej
wiedzy teoretycznej.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

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.

Społeczeństwo – przedmiot socjologii

W2

2.

Zachowanie, działanie, interakcja

W1, W2, W4, U1

3.

Organizacja i struktura społeczna

W1, W2, U1, U2

Sylabusy
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4.

Grupy społeczne

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Działania zbiorowe i ruchy społeczne

W1, W2, W4, U1, U2

6.

Nierówności społeczne

W2, W4, U2

7.

Władza

W1, W2, U1, U2

8.

Socjalizacja i kontrola społeczna

W1, W2, W3, W4, U1

9.

Etniczność, naród

W1, U1

10.

Religia

W1, W3, U1

11.

Instytucje społeczne

W1, W2, W3, U1

12.

Kultura

W1, U1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia: a) obecność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności;
każda kolejna nieobecność, bez względu na przyczynę, musi zostać
zaliczona u prowadzącej na dyżurze; maksymalna liczba nieobecności w
semestrze = 4; po jej przekroczeniu – brak możliwości podejścia do
egzaminu); b) przygotowanie do zajęć (lektura tekstów) i czynny udział w
dyskusji podczas zajęć c) egzamin (obejmujący wiedzę z zajęć i tekstów)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs przeznaczony dla studentów/ek, którzy/re nie ukończyli studiów socjologicznych I stopnia. Kurs zaznajamia studentki i
studentów z podtawowymi pojęciami, koncepcjami i teoriami socjologicznymi. Ma na celu ułatwienie przyswajania bardziej
złożonej problematyki socjologicznej na innych zajęciach, nabycie socjologicznego języka i uzyskanie swobody w poruszaniu
się w "polu socjologicznym". Zajęcia obejmują część wykłądową oraz część konwersatoryjną, opartą na lekturze tekstów oraz
dyskusji wokół nich. Wspólnie uczymy się aplikowania pojęć i koncepcji do przykładów zjawisk z otaczającej nas
rzeczywistości.

Sylabusy

446 / 501

Sztuczna inteligencja – scenariusze zmian społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.240.6227407f72dfd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student zostanie zaznajomiony z wiedzą na temat zmian i procesów społecznych wynikających z rozwoju nowych
technologii oraz sztucznej inteligencji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

447 / 501

W1

Student zostanie zapoznany z wiedzą z zakresu
ﬁlozoﬁi i socjologii poświęconej takich kwestii jak
transhumanizmu, idei ludzkiej nieśmiertelności czy
poszukiwania alternatywnych przestrzeni życia
w kosmosie. Krytyce poddane zostaną kwestie praw
robotów np. Asimova czy Langforda.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ przewidywać i diagnozować różne
zjawiska o charakterze społecznym i technologicznym.
Posiada umiejętności krytycznej analizy. Umie
wykorzystywać narzędzia analityczne.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ dostrzegać i analizować problematykę
społeczną z uwzględnieniem podejścia o charakterze
interdyscyplinarnym

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

konwersatorium

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie eseju

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.

W ramach przewidzianej tematyki student będzie analizował kwestie m. in. relacje
na linii czlowiek-sztuczna inteleigencja, przewidywał i rozpatrywał scenariusze
idealistyczne i apokaliptyczne związane z rozwojem przyszłości.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy

448 / 501

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny Obecność na zajęciach, aktywność, prezentacja multimedialna

konwersatorium

egzamin pisemny / ustny Analiza wybranego problemu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie społęczeństwem cyfrowym, procesami digitalizacji, sztuczną inteligencją, zmianami społecznymi o
charakterze dystopii i utopii

Sylabusy

449 / 501

Cyfryzacja a gospodarka i systemy ﬁnansowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.240.6227407fcd15d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z powiązaniami między informatyką oraz gospodarką, a zwłaszcza
z ﬁnansami, ze szczególnym wyeksponowaniem społecznych konsekwencji wykorzystania informatyki
w ﬁnansach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

450 / 501

W1

Student zna i rozumie odziaływanie świata ﬁnansów
na świat relacji społecznych w efekcie wykorzystania
informatyki w gospodarce.

SOC_K2_W02

egzamin

SOC_K2_U06

egzamin

SOC_K2_K07

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ interpretować procesy społeczne,
które wyłaniają się na styku informatycznych
technologii z gospodarką

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potraﬁ identyﬁkować skutki, które mogą
dotknąć jego i otoczenie społeczne, będące
następstwem wykorzystania informatyki
w gospodarcze

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

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Informatyczne technologie w służbie globalizacji i ﬁnansjalizacji. Rewolucja
informatyczna w rachunkowości. Ubankowienie, systemy płatnicze i transakcje
bezgotówkowe. W kierunku społeczeństwa bezgotówkowego. Instrument
pieniądza elektronicznego. Elektroniczne rynki ﬁnansowe a świat relacji
międzyludzkich. Kryptowaluty w społecznym kontekście. Socjologia arbitrażu.
Gospodarcza przestrzeń międzyludzka w dobie informatycznych technologii.
Przemiany w normatywnej kulturze gospodarczej w warunkach nowych
informatycznych technologii. Kultura symboliczna a cyberprzestrzeń gospodarcza.
Społeczny kontekst zagrożeń w cyberprzestrzeni ﬁnansowej. Informatyczne
technologie w służbie elit ﬁnansowych. Społeczny kontekst nadużyć ﬁnansowych
przy wykorzystaniu informatycznych technologii. Informatyczne technologie a
zagadnienie dystansów społecznych w gospodarce. Podsumowanie: społeczne
funkcje i dysfunkcje cyfryzacji gospodarki.

W1, U1, K1

Sylabusy

451 / 501

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność na zajęciach

452 / 501

Mechanizmy stratyﬁkacyjne w cyberspołeczeństwie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.250.62274080343a7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wpływem nowych technologii na system stratyﬁkacji społecznej.

C2

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z wpływem nowych technologii na tradycyjne podziały
makrostrukturalne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

453 / 501

W1

Student zna i rozumie mechanizmy podziałów
makrostrukturalnych w cyberspołeczeństwie.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09,
SOC_K2_W11

egzamin pisemny / ustny

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U10

egzamin pisemny / ustny

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ opisać nowe podziały
makrostrukturalne w cyberspołeczeństwie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do wprowadzania skutecznych
działań społecznych ograniczających kanały
ruchliwości społecznej w cyberspołeczeństwie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

konwersatorium

10

analiza i przygotowanie danych

10

analiza problemu

15

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

454 / 501

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.

Perspektywa makrosocjologiczna w społeczeństwie informatycznym.

W1, U1, K1

2.

1.

Neofeudalizm gospodarczy w globalnym społeczeństwie.

W1, U1, K1

3.

Permanentna inwigilacja w cyberspołeczeństwie.

W1, U1, K1

4.

Wpływ nowych technologii na bogacenie się członków społeczeństwa
internetowego.

W1, U1, K1

5.

1.

W1, U1, K1

6.

Prestiż w społeczeństwie informacyjnym.

W1, U1, K1

7.

1.

Uberyzacja rynku pracy.

W1, U1, K1

8.

1.

Od społeczeństwa 1.0 do społeczeństwa 5.0.

W1, U1, K1

9.

1. Ziemia, praca, kapitał, informacja jako czynniki produkcji w społeczeństwie
5.0.

Rewolucja blockchain. Kryptowaluty.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny

Pozytywna ocena z egzaminu.

konwersatorium

egzamin pisemny / ustny

Pozytywna ocena z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie pierwszego roku studiów.

Sylabusy

455 / 501

Big data - sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.240.622740808fd9e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

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
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie z podstawowymi problemami etycznymi i społecznymi związanymi z rozwojem
sztucznej inteligencji i systemów automatycznego przetwarzania danych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

456 / 501

W1

Zna podstawowe problemy z zakresu etycznych
i społecznych problemów związanych rozwojem
sztucznej inteligencji i systemów automatycznego
przetwarzania danych.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W10

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

Ma wiedzę nt. współczesnych trendów i rozważań
dotyczących wpływu sztucznej inteligencji
na jednostkę ludzką i społeczeństwo

SOC_K2_W11

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ krytycznie analizować teksty z zakresu
tematyki zajęć oraz zna poglądy i argumenty innych
autorów, w tym uczestników zajęć

SOC_K2_U01

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

Potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu
i analizy procesów związanych z przemianami
dokonującymi się w społeczeństwie pod wpływem
technologii, integrować i interpretować informacje
związane z wzajemnym oddziaływaniem pomiędzy
technologiami, a człowiekiem.

SOC_K2_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U3

Potraﬁ zredagować tekst wraz z multimediami oraz
zamieścić go na przygotowanej stronie internetowej.

SOC_K2_U09

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SOC_K2_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

Przygotowywanie projektów

30

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

457 / 501

1. Filozoﬁa informacji oraz potrzeba etyki w nowych technologiach w tym w
przetwarzaniu danych oraz w sztucznej inteligencji .
2.

Filozoﬁa informacji. Współczesne spojrzenie na informację: teoria informacji

3. Szum informacyjny i ekologia informacyjna – czynniki utrudniające dostęp do
prawdziwych informacji i adekwatnych informacji.
1.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

4.

Informacyjny Savoir Vivre i estetyka danych.

5.

Etyczne wyzwania wobec Internetu rzeczy i autonomicznych pojazdów.

6.

Dylematy etyczne w sztucznej inteligencji

7. Superinteligencja, osobliwość technologiczna, transhumanizm – przyszłość
człowieka w cybernetycznym świecie.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie ćwiczeń. Ocenie podlegać będzie przygotowanie 2-3
postów czyli krótkich multimedialnych treści umieszczanych
na stronie internetowej oraz prezentacja postów na zajęciach.
Na ostatnich zajęciach będzie należało podsumować teksty.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu informatyki (sztuczna inteligencja, data science) oraz ﬁlozoﬁi, etyki i socjologii. Znajomość
aktualnych trendów technologicznych.

Sylabusy

458 / 501

Miasto, miejskość i digital shift
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.240.6227408152b21.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie i przedyskutowanie wzajemnie warunkujących się procesów cyfryzacji
i urbanizacji: przejawów, uwarunkowań i konsekwencji rewolucji cyfrowej w życiu codziennym ludzi i społeczności
miejskich oraz sposobów wykorzystywania narzędzi i danych do planowania przyszłości miast.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ujęcia teoretyczne, koncepcje i pojęcia stosowane
do badania i analizy digitalizacji miast.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

przykłady polityk miejskich oraz inicjatyw oddolnych
wykorzystujących narzędzia cyfrowe jako odpowiedzi
na problemy i wyzwania rozwojowe miast

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować poznane koncepcje i pojęcia do analizy
przypadków (wykorzystywania narzędzi cyfrowych
w miastach)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej reﬂeksji na temat społecznych,
środowiskowych i etycznych konsekwencji cyfryzacji
w miastach

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Zwrot cyfrowy w planowaniu i realizowaniu polityk publicznych w miastach i
miejskich obszarach funkcjonalnych

W1, K1

2.

Cyfrowa przestrzeń obywatelskości, aktywizmu samoorganizacji mieszkańców i
mieszkanek miast

W2, U1, K1

3.

Cyfryzacja w zakresie miejskich stylów życia (m.in. prosumpcji kultury, rekreacji,
praktyk życia codziennego itd.) miejskiej gospodarki.

W2, U1, K1

4.

Cyfryzacja w wizjach rozwojowych i modelach miast przyszłości.

W1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywność podczas zajęć, przygotowanie analizy
przypadku (w formie prezentacji)
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Informatyczne języki komunikacji. Język R dla socjologów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.240.62274081ada94.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest dokonanie przeglądu najistotniejszych problemów, metod i narzędzi wykorzystywanych w Data
science i sztucznej inteligencji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie podstawowe metody data
science i uczenia maszynowego

SOC_K2_W01

projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wykorzystać w praktyce podstawowe
metody data science i uczenia maszynowego

SOC_K2_U08

projekt

SOC_K2_K06

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do poszerzania swojej wiedzy
w zakresie data science i uczenia maszynowego

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Tematyka kursu obejmuje.
1. Historia i wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji
2. Podstawowe zagadnienia z zakresu języka programowania Python
3. Metody analizy statystycznej z wykorzystaniem języka Python

1.

W1, U1, K1
4. Biblioteki programistyczne dla potrzeb data science i uczenia maszynowego
5. Przygotowanie zestawów danych do analiz.
6. Trenowania i ewaluacja modeli uczenia maszynowego.
7. Dalsze perspektywy wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie zadania projektowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych. Podstawy programowania.

Sylabusy
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Postęp, kontrola, interakcje. Zmieniający się świat w optyce literatury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.240.62274082197df.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia poświęcone wizji przyszłości społeczeństwa w wybranych dziełach literackich. Uwaga poświęcona będzie
takim zjawiskom, kontrola społeczna, której mechanizmy modyﬁkowane są przez wynalazki techniczne, w tym
także nowe technologie. Zgodnie z założeniem, że ﬁkcja literacka ma zdolność przewidywania rzeczywistości.
Podczas zajęć studenci będą omawiać wybrane utwory literackie i konfrontować wynikające z nich wizje
społeczeństwa, interakcji międzyludzkich, mechanizmów kontroli społecznej z obecnym stanem wiedzy z zakresu
nauk społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student_ka dobrze orientuje się we wzajemnych
stosunkach literatury i życia społecznego

SOC_K2_W01

esej, zaliczenie

W2

Student_ka rozumie sposoby konstruowania światów
przedstawionych w literaturze i ich stosunek do świata
społecznego.

SOC_K2_W02

esej, zaliczenie

W3

Student_ka rozumie sens twórczości literackiej jako
odniesienia do rzeczywistości społecznej.

SOC_K2_W05

esej, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student_ka potraﬁ interpretować i wyjaśniać zjawiska
społeczne opisywane w dziełach literackich
z wykorzystaniem pojęć teoretycznych socjologii

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02

esej, zaliczenie

U2

Student_ka potraﬁ wyciągać wnioski ze społecznych
stanów rzeczy opisywanych przez literaturę,
wykorzystując prognostyczną funkcję socjologii

SOC_K2_U04

esej, zaliczenie

U3

Student_ka potraﬁ przygotować wypowiedź ustną oraz
napisać esej na temat przyszłości społeczeństwa,
odwołując się do literatury pięknej oraz teorii
socjologicznych.

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

esej, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student_ka doskonali swoje zdolności podejmując
odpowiedzialne działania indywidualne oraz pracując
w grupie.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02

esej, zaliczenie

K2

Student_ka jest gotów_owa podejmować zadania
o interdyscyplinarnym charakterze, w sposób
krytyczny uzupełniając wiedzę.

SOC_K2_K06

esej, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie eseju

5

przygotowanie referatu

2

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
52

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Zajęcia pierwsze, wprowadzające:

/1/ Juliusz Palczewski, Fantastyka naukowa. Szkic historyczny, w: Herbert George
W1, W2, W3, U1
Wells, Wehikuł czasu, Ossolineum, Wrocław 1985, ss. III--XV;
/2/ Zygmunt Bauman, Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość, przeł. K. Lebek, Wyd.
Nauk. PWN, Warszawa 2018.

1.

Zajęcia drugie i trzecie:
2.

W2, W3, U1, U2, K1, K2
Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat [1932], wiele wydań
Zajęcia czwarte i piąte:

3.

W2, W3, U1, U2, K1, K2
Robert A. Heinlein, Drzwi do lata, tłum. Z. A. Królicki, Wyd. Rebis, Poznań 2020.
Zajęcia szóste i siódme:

4.

Stanisław Lem, Summa technologiae, Wyd. Literackie, Kraków [1964], wiele
wydań.

W2, W3, U1, U2, K1, K2

Zajęcia ósme i dziewiąte:
5.

W2, W3, U1, U2, K1, K2

/1/ Ph. K. Dick, Ubik [1975], wiele wydań ;
/2/ Janusz A. Zajdel, Limes inferior [1982], wiele wydań.
Zajęcia dziesiąte i jedenaste:
/1/ William Gibson, Neuromancer, w: tenże, Trylogia ciągu, przeł. P. W. Cholewa,
Wyd. Mag, Warszawa 2015 [1984] ;
/2/ Edmund Wnuk-Lipiński, Wir pamięci. Rozpad połowiczny. Mord założycielski,
Wyd. SuperNowa, Warszawa 2010.

6.

W2, W3, U1, U2, K1, K2

Zajęcia dwunaste i trzynaste:
/1/ Ian McDonald, Luna: nów, tłum. W. M. Próchniewicz, Wyd. Mag, Warszawa
2015;
/2/ Paolo Bacigalupi, Nakręcana dziewczyna, przeł. W. M. Próchniewicz, Wyd. Mag,
Warszawa 2013.

7.

Zajęcia czternaste:

W2, W3, U1, U2, K1, K2

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

8.
Prezentacje treści esejów: wygłaszanie referatów
Zajęcia piętnaste:

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

9.
Podsumowanie pracy w semestrze.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach (przygotowanie lektur do dyskusji, udział w
dyskusji, napisanie eseju, wygłoszenie krótkiego referatu).
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Marka osobista w mediach społecznościowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.240.6227408273252.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z pojęciami marki, marki osobistej, brandingu, identyﬁkacji wizualnej

C2

Omówienie problemu kreowania i prezentacji swojego wizerunku w sieci – wizerunek prywatny
a zawodowy/profesjonalny

C3

Przybliżenie studentom zagadnienia osobowości i tożsamości marki

C4

Wprowadzenie studentów do strategii tworzenia treści

C5

Przekazanie studentom praktycznej umiejętności tworzenia brandboardu

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

Pojęcia: marka, marka osobista, identyﬁkacja
wizualna, strategia treści, brandboard

SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05

projekt

W2

Pojęcia tożsamości i osobowości marki

SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07

projekt

U1

Tworzyć treści wizualne i językowe związane
przeznaczone do publikacji w sieci i spójne
z wizerunkiem marki

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

projekt

U2

Tworzyć brandboard i moodboard

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U06

projekt

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Odpowiedzialnego i spójnego wizualnie oraz językowo
publikowania treści zgodnych z wizerunkiem marki

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

K2

Podejmowania działań promocyjnych w obrębie
komunikacji marki

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

projekt

Skutecznej i spójnej komunikacji z odbiorcami
dostosowanej do wybranego medium

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

projekt

K3

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

analiza i przygotowanie danych

5

analiza problemu

15

konsultacje

5

przeprowadzenie badań empirycznych

15

wykonanie ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

rozwiązywanie zadań problemowych

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

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.

Marka i marka osobista – wprowadzenie do zagadnienia

W1, K1

2.

Marka osobista: wizerunek, reputacja, tożsamość, osobowość

W2, U1, K1

Osobowość marki:
3.

W1, W2, U1, K1, K2, K3

• archetypy marki
• strategia i komunikacja marki
Identyﬁkacja wizualna marki:
• Moodboard

4.

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

• Kolory i fonty
• Style wizualne według pór roku
• Brandboard

5.

Wizerunek marki osobistej w różnych mediach społecznościowych

W1, U1, K1, K3

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

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie pracy projektowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Finansowanie i upowszechnianie nauki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.280.62067c1f184d7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z możliwościami ubiegania się o granty pozwalające na ﬁnansowanie projektów badawczych
realizowanych przez studentów i doktorantów.

C2

Zapoznanie z wymaganiami instytucji ﬁnansujących badania

C3

Zapoznanie z formą wniosków składanych w celu uzyskania grantu na badania własne

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Posiada wiedzę na temat możliwości ubiegania się
o granty

SOC_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

Student/tka potraﬁ określić oczekiwania instytucji
ﬁnansujących badania

SOC_K2_W11

zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

Posiada wiedzę na temat przygotowania wniosku
w konkursach ﬁnansujących realizację projektów

SOC_K2_W06,
SOC_K2_W10

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ znaleźć informacje na temat
konkursów i warunków określających możliwość
wzięcia w nich udziału

SOC_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

Potraﬁ selekcjonować informacje i dostosować swoje
działania do oczekiwań wyrażanych przez instytucje
ﬁnansujące badania

SOC_K2_U07

projekt

U3

Student/tka potraﬁ przygotować wniosek konkursowy
o ﬁnansowanie własnego projektu badawczego

SOC_K2_U09

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Studenci/tki są gotowi do określenia naukowego
i społecznego znaczenia własnych projektów
naukowych

SOC_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

Angażuje się w pracę zespołową sprzyjającą
podnoszeniu jakości pracy koleżanek i kolegów

SOC_K2_K02

projekt

K3

Studenci są zmotywowani do uczestniczenia
w przedsięwzięciach badawczych rozwijających naukę

SOC_K2_K07

projekt

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

Przygotowywanie projektów

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Przygotowanie prac pisemnych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

472 / 501

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I blok. Ogólne zasady ﬁnansowania badań ze szczególnym uwzględnieniem ofert
adresowanych do studentów (np. szkoły letnie, programy wymiany, diamentowy
grant)

W2, W3, U2, K3

2.

II. Blok Analiza konkretnych ofert i konkursów.

W1, W2, U1, U2, K3

III. Blok
3.

W2, W3, U3, K1, K2, K3
Praca nad własnymi projektami, aplikacjami w konkursach

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, seminarium, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, projekt Aktywny udział w zajęciach Przygotowanie projektu/wniosku

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy

473 / 501

Skalowanie w badaniach społecznych i marketingowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.280.5cdd5fd6e81f2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 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

1/ Zrozumienie idei zaawansowanego pomiaru wartości, postaw i preferencji społecznych i ich modelowania
z wykorzystaniem koncepcji zmiennych ukrytych,

C2

2 / Poznanie modeli pomiarowych w ramach podejścia klasycznego i teorii reakcji na pozycję

C3

3/ Poznanie narzędzi statystycznych służących do budowy modeli pomiarowych ze zmiennymi ukrytymi
w badaniach międzykulturowych,

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

474 / 501

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady budowy skal złożonych w badaniach
społecznych

SOC_K2_W06

raport

W2

metody oceny wymiarowości i rzetelności skal
w nurcie CTT

SOC_K2_W06

raport

W3

metody oceny wymiarowości i rzetelności skal
budowanych w nurcie IRT

SOC_K2_W06

raport

W4

zasady oceny kulturowej ekwiwalencji pomiaru

SOC_K2_W06

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się programem AMOS i R w procesie oceny
rzetelności i ekwiwalencji skal w nurcie CTT

SOC_K2_U04

raport

U2

posługiwać się programem R w procesie oceny
rzetelnosci i ekwiwalencji skal w nurcie IRT

SOC_K2_U04

raport

SOC_K2_K02

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w procesie grupowego rozwiązywania
problemów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie raportu

30

przeprowadzenie badań empirycznych

10

badania terenowe

3

przygotowanie do ćwiczeń

2

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do zajęć

5

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych

10

Przygotowywanie projektów

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

475 / 501

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojecia pomiaru ( Pomiar bezpośredni i pośredni, zasadypomiaru, poziomy
pomiaru )
Modele i procedury pomiaru (Zmienne ukryte i wskaźniki,
procedura pomiaru, procedura COARSE )

W1, U1, K1

2.

Klasyczna teoria testu. Błąd systematyczny i przypadkowy, rzetelność i trafność
skali, miary rzetelności)
Czynnikowe modele analizy rzetelności (rho Joreskoga, AVE, współczynniki dolnej
granicy)

W2, U1, K1

3.

Modele IRT, Model Mokkena, modele Rascha i Birnbauma, ocena modelu IRT,
wspólczynniki rzetelności skali IRT, Modele politomiczne IRT (RSM, PCM, GRM,
NRM)

W3, U2, K1

Ekwiwalencja kulturowa skali (Rodzaje ekwiwalencji,pomiar ekwiwalencji
metrycznej w modelu CFA. zróżnicowane funkcjonowanie skali - DIF, testy DIF
Modele IRT a CFA

4.

W4, U1, U2, K1

Metody wyrównywania skal

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dokonanie pełnej analizy skal w nurcie CTT i IRT z wykorzystaniem
programów AMOS i R (Mplus opcjonalnie)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość analizy czynnikowej, analizy regresji oraz regresji logistycznej

Sylabusy

476 / 501

Warsztaty analizy danych zastanych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.280.5cdd5fd7287fe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przedstawienie studentom wad i zalet, możliwości jak i ograniczeń związanych z analizą danych zastanych

C2

zapoznanie z różnymi źródłami danych zastanych

C3

zapoznanie z metodami analizy danych zastanych, które są specyﬁczne w zależności od rodzaju danych

C4

uświadomienie studentom problemów z pracą analityczną z danymi zastanymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

477 / 501

W1

W2

W3

W4

zna wady i zalety analizy danych zastanych

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09,
SOC_K2_W10,
SOC_K2_W11

egzamin ustny, raport,
wyniki badań

zna zasady oceny poprawnej analizy danych
zastanych i poprawną terminologię z tego obszaru

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09,
SOC_K2_W10,
SOC_K2_W11

egzamin ustny, raport,
wyniki badań

zna metody ilościowe, które mogą być pożyteczne
w analizie danych zastanych

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09,
SOC_K2_W10,
SOC_K2_W11

egzamin ustny, raport,
wyniki badań

zna sposoby oceniania danych zastanych,
w odniesieniu do możliwości wykorzystania w praktyce
socjologa/badacza i analityka

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09,
SOC_K2_W10

egzamin ustny, raport,
wyniki badań

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

raport, wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ analizować dane zastane

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy

478 / 501

K1

K2

umie współpracować w zespole

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

raport, wyniki badań

umie organizować sobie pracę aby dotrzymywać
terminów

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

raport, wyniki badań

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie raportu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

analiza badań i sprawozdań

40

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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.

Analiza danych zastanych - cele i zastosowanie. Wady i zalety.

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

2.

Źródła danych zastanych - możliwości i ograniczenia.

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

3.

Ocena źródeł danych zastanych - na co zwracać uwagę?

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

4.

Przykłady wybranych danych zastanych w pracy socjologa - Diagnoza Społeczna,
Europejski Sondaż Społeczny, World Value Surveys i

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

badania Głównego Urzędu Statystycznego.

Sylabusy

479 / 501

Pogłębione analizy na danych z badania Diagnoza Społeczna - zasady i
możliwości.
5.
oraz ocena analizy i omówienie głównych problemów jak i wyzwań badawczych z
DS.
Pogłębione analizy na danych z badania World Value Surveys - zasady i
możliwości
6.
oraz ocena analizy i omówienie głównych problemów jak i wyzwań badawczych z
World Value Surveys.

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

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

7.

Pogłębione analizy na danych z badania Europejski Sondaż Społeczny - zasady i
możliwości oraz ocena analizy i omówienie głównych problemów jak i wyzwań
badawczych z ESS.

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

8.

Możliwości jak i ograniczenia analizy z badań GUS.

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

9.

Ocena analizy i omówienie głównych problemów jak i wyzwań badawczych dot.
badania budżetów gospodarstw domowych.

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

10.

Ocena dostępności danych i wpływu na analizę statystyczną (analiza braków).

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje, analiza tekstów, metoda sytuacyjna, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

egzamin związany z prowadzonymi analizami w ramach warsztatów

ćwiczenia

przygotowanie min 2 raportów z wybranych danych zastanych z
raport, wyniki badań zastosowaniem odpowiednich metod analizy, wykonanie zadanych prac
domowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs z "Wprowadzenia do wielowywmiarowej analizy danych", konieczność obecności na zajęciach jest
ustalana/potwierdzana z prowadzącym

Sylabusy

480 / 501

Analiza danych w praktyce ﬁrm i instytucji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.280.6220a087a39a4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z praktycznymi zastosowaniami poznawanych w toku studiów metod
analitycznych. Kurs stanowi serię spotkań z ekspertami, którzy podzielą się z uczestnikami swoimi
doświadczeniami zawodowymi, dając przykłady projektów badawczych, wykorzystywanych narzędzi i problemów
analitycznych, w których rozwiązanie byli zaangażowani. Zaproszeni goście reprezentować będą różne ﬁrmy
i instytucje, dając szersze spojrzenie na to, jak w toku kariery zawodowej można wykorzystywać i dalej rozwijać
wiedzę i umiejętności analityczne zdobyte na studiach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

481 / 501

znajomość zastosowań technik analitycznych
do rozwiązywania konkretnych problemów
praktycznych i badawczych

W1

SOC_K2_W06,
SOC_K2_W11

zaliczenie

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U06

zaliczenie

SOC_K2_K04,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
zdolność krytycznej reﬂeksji nad rolą analizy danych
w rozwiązywaniu konkretnych problemów
praktycznych

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
gotowość do uczestnictwa w dyskusji dot. dylematów
analitycznych i formułowania argumentów na rzecz
konkretnych rozwiązań

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Poznanie najaktualniejszych sposobów wykorzystania narzędzi analitycznych w
praktyce ﬁrm i instytucji.

1.

Zastosowanie technik analitycznych w celu udzielenia odpowiedzi na konretne
pytania badawcze i rozwiązania konkretnych problemów praktycznych.

W1, U1, K1

Pokonywanie trudności i rozwiązywanie dylematów analitycznych.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach

482 / 501

Socjologia zmiany i ruchów społecznych 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.280.6246294253db3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ruchy społeczne są nowymi spojrzeniami na świat, stanowią wyzwania dla statusu quo, podważając zastane
porządki, w tym np. płciowe, seksualne czy klasowe. Czynią to za pomocą różnorodnych metod, strategii i taktyk.
Samo pojęcie ruchu społeczne dynamicznie się zmienia, odpowiadając na przemiany w samo-organizowaniu się
społeczeństwa. Kurs Socjologia zmiany i ruchów społecznych za cel stawia sobie omówienie podstawowych
teoretycznych ram ruchów społecznych (teorie zachowań zbiorowych, teorie mobilizacji zasobów, teorie procesu
politycznego, nowe ruchy społeczne, ramy ruchów społecznych), oraz dyskusję wokół kluczowych procesów
związanych z moblizacją społeczną. Eksplorowane będzie także pojęcie zmiany społecznej. Kurs pozwoli
odtworzyć mapę teorii i debat odnoszących się do ruchów społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

483 / 501

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zdobycie wiedzy na temat podstawowych teorii
zmiany społecznej, ruchów społecznych, kluczowych
pojęć dla socjologii ruchów społecznych

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

W2

poznanie kluczowej literatury w zakresie
teoretycznych ram socjologii ruchów społecznych oraz
przykładów badań prowadzonych nad mobilizacją
społeczną

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

egzamin pisemny,
Aktywny udział w
zajęciach

W3

zaznajomienie się z kluczowymi debatami toczącymi
się w ramach socjologii ruchów i zmiany społecznych

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

egzamin pisemny,
Aktywny udział w
zajęciach

U1

omówić i wyjaśnić teorie socjologiczne w zakresie
ruchów społecznych i zmiany społecznej

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U09

egzamin pisemny,
Aktywny udział w
zajęciach

U2

aplikować krytycznie teorie socjologiczne
do przykładów empirycznych ruchów społecznych

SOC_K2_U04,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

egzamin pisemny,
Aktywny udział w
zajęciach

U3

wyjaśnić kluczowe procesy związane z mobilizacją
społeczną

SOC_K2_U08

egzamin pisemny,
Aktywny udział w
zajęciach

egzamin pisemny,
Aktywny udział w
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej dyskusji na temat współczesnych form
mobilizacji społecznej i ilustracji tychże form
przykładami empirycznymi

SOC_K2_K02

Aktywny udział w
zajęciach

K2

pracy grupowej z wykorzystaniem metod wspólnego
wypracowywania interpretacji zjawiska społecznego

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02

Aktywny udział w
zajęciach

K3

prezentacji swoich reﬂeksji, wyników badań, teorii
z zakresu ruchów społecznych

SOC_K2_K02

Aktywny udział w
zajęciach

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

28

Sylabusy

484 / 501

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 zmiany społecznej

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

2.

Socjologia a ruchy społeczne

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

3.

Klasyczna socjologia wobec ruchów społecznych

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

4.

Teoria mobilizacji zasobów

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

5.

Teoria procesu politycznego

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

6.

Nowe ruchy społeczne

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

7.

Ramy – ujęcie konstruktywistyczne

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

8.

Kto dołącza do ruchu? Kto wspiera ruchy?

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

9.

Co czujemy uczestnicząc w ruchu?

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

10.

Jak ruchy są zorganizowane?

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

11.

Co ruchy robią? Co robią w sieci?

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

12.

Artywizm

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda
sytuacyjna, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, Aktywny udział w zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i aktywny udział,
egzamin pisemny

485 / 501

Krytyczna lektura tekstów socjologicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.280.62067d4840a77.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest pogłębiona i krytyczna lektura klasycznych tekstów (polskiej) socjologii przez pryzmat kategorii,
pojęć i perspektyw obecnych we współczesnej socjologii. Każde zajęcia poświęcone będą dwóch tekstom
poruszającym podobny problem - tekstowi klasycznemu z (polskiej) socjologii oraz tekstowi współczesnemu.
Przyjrzymy się wspólnie, jak zmienia się język opisu rzeczywistości społecznej, jak zmieniają kategorie i sposoby
rozumienia tego, co społeczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

486 / 501

W1

znaczenia pojęć i kategorii socjologicznych
w odniesieniu do tekstów klasycznej socjologii
i współczesnej

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

zaliczenie na ocenę, esej,
aktywny udział w
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

krytycznie odczytywać znaczenia tekstów
socjologicznych

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03

zaliczenie na ocenę, esej,
aktywny udział w
zajęciach

U2

konfrontować swoje interpretacje tekstów z innymi
odczytaniami

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03

zaliczenie na ocenę, esej,
aktywny udział w
zajęciach

U3

genealogicznie wykazać zmienność znaczeń
socjologicznych

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03

zaliczenie na ocenę, esej,
aktywny udział w
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracować w grupie, dyskutować, przedstawiać własne
argumenty i interpretacje

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
aktywny udział w
zajęciach

K2

inicjować nowe projekty badawcze i stawiać krytyczne
pytania

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
aktywny udział w
zajęciach

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Jak socjologia rozumie prawo?

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Sylabusy

487 / 501

2.

Jak socjologia rozumie sprawiedliwość?

W1, U1, U2, U3, K1, K2

3.

Jak socjologia rozumie miłość?

W1, U1, U2, U3, K1, K2

4.

Jak socjologia rozumie płeć?

W1, U1, U2, U3, K1, K2

5.

Jak socjologia rozumie przyjemność?

W1, U1, U2, U3, K1, K2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej, aktywny
udział w zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Osoby studiujące zobowiązane będą do napisania
krótkiego eseju na temat wybranego pojęcia
socjologicznego, dyskutowanego na zajęciach.

488 / 501

Moralność w cyber świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.280.622740837aebc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 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

Zapoznanie studentów z klasycznymi koncepcjami i kategoriami socjologii moralności.

C2

Zapoznanie studentów z problemami socjologii moralnej w cyber-świecie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

489 / 501

W1

Student zna i rozumie podstawowe koncepcje
i terminy z zakresu socjologii moralnej oraz stosuje je
do diagnozy cyber-świata.

SOC_K2_W05

egzamin

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06

egzamin

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować cyber-rzeczywistość
z zastosowaniem koncepcji i pojęć socjologii moralnej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do diagnozowania problemów
społecznych i moralnych cyber-świata

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

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

Klasyczne koncepcje i kategorie socjologii moralności.

1.

Sylabusy

Diagnozę kultury moralnej wirtualnego świata poprzedzi zapoznanie się z
klasycznymi koncepcjami z zakresu socjologii moralności, w tym z kluczowymi
kategoriami pojęciowymi takimi jak: absolutyzm i relatywizm moralny, etos,
indyferentyzm, anomia, godność ludzka, ład moralny. Przedstawione zostaną
podstawowe komponenty moralności tj. wartości, normy i oceny moralne.
Przedmiotem identyﬁkacji staną się również czynniki kształtujące życie moralne.

W1, U1, K1

490 / 501

Pojęcie wirtualności w perspektywie aksjologicznej

2.

Następnie przedyskutowane zostanie pojęcie wirtualności, która da się poznać nie
tylko jako „symulacja wizualna i dźwiękowa, sytuacji, miejsc i osób, sterowana
przez odpowiednio szybki komputer”, ale również – jak nie przede wszystkim
traktowana będzie jako świat dysponujący własną aksjologią. Wstępne diagnoza
anatomii wirtualnej moralności prowadzić będzie do diagnozy bardziej
szczegółowych zjawisk. Jednocześnie wskazany zostanie podstawowy kontekst
kosztujący wirtualną moralność. Będzie nim obniżona transparentność działania.
Rozpoznaniu aksjologicznej potencjalność tej scenerii służyć będzie przywołanie
kategorii maski, wraz z zwartymi w niej znaczeniami. Następnie przedmiotem
analizy stanie się konkretne zjawiska

W1, U1, K1

Zjawisko pierwsze: czynienie dobra

3.

Przedmiotem dyskusji stanie się wirtualna ﬁlantropia, sposoby czynienia dobra i
dostrzegania innych. Ważną kategorią analizy stanie się pojęcie bliźniego.
Spróbujemy odpowiedzi na pytanie czy w wirtualnym świecie istnieją bliźni, a jeśli
tak w jaki sposób są przez nas identyﬁkowalni. Jak realizuje się w wirtualnej
zasłonie wrażliwość?

W1, U1, K1

Zjawisko drugie: czynienie zła

4.

Przedmiotem dyskusji stanie się wirtualne zło. Wskazane zostaną jego przejawy,
jak również specyﬁczne dla witalności uwarunkowania. Przez to też uwaga w dużej
mierze skoncentruje się na zjawisku internetowego hejtu. Zastanowimy się też na W1, U1, K1
ile wirtualność służy realizacji wskazywanego przez Philipha Zmibardo „efektu
lucyfera”.

E-sumienie i e-duchowość

5.

Kolejnymi kategoriami służącymi rozpoznaniu wirtualnej moralności będzie
sumienie i duchowość. Pierwsze ze wskazanych stanowi podmiotowość moralną
człowieka, współcześnie podobnie jaki i duchowość zyskuje charakter poza
religijny. Czy jednak wirtualność ma moc formowania sumienia i duchowości? W
jaki sposób mediatyzuje się duchowość? Na etapie tym spróbujemy wskazać
specyﬁki wirtualnej duchowości i czynniki odpowiedzialne za jej kształtowanie i
sposoby realizacji.

W1, U1, K1

Cnoty wartości społeczne w wirtualnej przestrzeni
6.

Kategorią równie mocną okaże się cnota, rozumiana przede wszytki jako rodzaj
sprawności moralnej. Przedmiotem dyskusji staną się przez to sposoby
„urzeczywistniania w wirtualności” takich cnót jak: uczciwość, wdzięczność,
wrażliwość, łagodność oraz wartości sprawiedliwości, braterstwa ect

W1, U1, K1

Prawda i kłamstwo
7.

Ostatnim zagadnieniem stanie się prawda i kłamstwo. W pierwszej kolejności
dyskutować będziemy sposoby przedstawiania prawdy w wirtualnym świecie.
Następnie deﬁniując kłamstwo w odniesieniu dla klasycznych koncepcji
ﬁlozoﬁcznych , zastanowimy się na specyﬁką jego realizacji w wirtualnym świecie.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

491 / 501

Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajmowść klasycznych i współczesnych teorii socjologicznych

Sylabusy

492 / 501

Ciemna strona cyberświata
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.280.62274083d3f6d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie negatywnych skutków oddziaływania nowych technologii na życie społeczne.

C2

Zapoznanie studentów z sposobami dokonywania przestępstw w cyberspołeczeństwie, poprzez wykorzystanie
nowych technologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

493 / 501

W1

Student zna i rozumie zagrożenia wynikające
z wykorzystania nowych technologii w codziennym
życiu.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W11

egzamin pisemny / ustny

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

egzamin pisemny / ustny

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ deﬁniować negatywne zjawiska
zachodzące w cyberspołeczeństwie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do prowadzenia badań nad
negatywnymi zjawiskami w cyberświecie.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

analiza badań i sprawozdań

10

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

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.

Nowe technologie jako narzędzie dokonywania przestępstw.

W1, U1, K1

Sylabusy

494 / 501

2.

Inwigilacja jako problem społeczny. System Wiarygodności Społecznej w Chinach.

W1, U1, K1

3.

Cyfrowy kolonializm - w jaki sposób ustalone hierarchie umacniają się również w
globalnej sieci.

W1, U1, K1

Syndrom FOMO, stalking, phubbing i inne „nowe” choroby cywilizacyjne.
4.

W1, U1, K1

5.

Farmy trolli, fake news, bańki informacyjne (ﬁlter bubble) - dezinformacja w dobie
rewolucji cyfrowej.

W1, U1, K1

6.

6. Haker – od haktywizmu do cyberprzestępczości.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

495 / 501

Digitalizacja życia na obszarach wiejskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.280.6227408494e10.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z koncepcjami: Smartvillage, E-mobilizacji na tych terenach wiejskich, rolnictwa
precyzyjnego, robotyzacji produkcji żywności.

C2

Uświadomienie słuchaczom problemów: związanych z produkcją "laboratoryjnego mięsa", wykorzystaniem
nanotechnologii w łańcuchach żywnościowych, zastosowaniem organizmów GMO w rolnictwie, zastosowaniem
sztucznej inteligencji w rolnictwie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

496 / 501

W1

Student zna i rozumie procesy zachodzące w życiu
codziennym mieszkańców wsi i rolników, pod
wpływem cyfrowej rewolucji.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wyjaśnić konsekwencje wykorzystania
cyfrowych technologii w życiu mieszkańców wsi
i produkcji żywności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów prowadzenia badań i konsultacji
społecznych wśród mieszkańców wsi i rolników.

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

Forma aktywności studenta
wykład

20

konwersatorium

10

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

analiza problemu

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.

Społeczeństwo informacyjne na wsi - stan badań i praktyka życia codziennego

W1, U1, K1

2.

Smartvillages - koncepcja rozwoju lokalnego opartego o nowoczesne technologie

W1, U1, K1

Sylabusy

497 / 501

3.

E-mobilizacja na obszarach wiejskich

W1, U1, K1

4.

Nowe technologie w rolnictwie - wprowadzenie.

W1, U1, K1

5.

Nowe technologie w produkcji żywności: GMO, nanotechnologia, mięso z
laboratorium (ang. clean meat, lab-grown meat).

W1, U1, K1

6.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w rolnictwie.

W1, U1, K1

7.

Bezpieczeństwo żywności – zastosowanie nowych technologii

W1, U1, K1

8.

Wpływ zmian klimatycznych na produkcję żywności.

W1, U1, K1

9.

Miejsce kultury wiejskiej w cyberspołeczeństwie.

W1, U1, K1

10.

Wzajemne relacje pomiędzy wsią i miastem – przyszłość obszarów wiejskich.

W1, U1, K1

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

wykład

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny /
ustny

Na zaliczenie kursu i końcową ocenę składają się dwa elementy:
pozytywna ocena z konwersatorium i pozytywna ocena z
pisemnego/ustnego egzaminu. Niezaliczenie któregoś z tych dwóch
elementów jest równoznaczne z niezaliczeniem kursu. Ocena
końcowa jest średnią ważoną z (pozytywnych) ocen z
konwersatorium (30%) i egzaminu (70% ).

zaliczenie na ocenę

Na zaliczenie kursu i końcową ocenę składają się dwa elementy:
aktywne uczestnictwo w konwersatorium i pisemny/ustny egzamin.
Niezaliczenie któregoś z tych dwóch elementów jest równoznaczne z
niezaliczeniem kursu. Ocena końcowa jest średnią z (pozytywnych)
ocen z konwersatorium i egzaminu, przy czym na ocenę z
konwersatorium w równym stopniu wpływają: aktywność na
zajęciach oraz wynik z kolokwium przewidzianego w trakcie
semestru. Uczęszczanie na konwersatorium jest obowiązkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

498 / 501

PPC - jak pracować w systemie Google Ads i Facebook Ads
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Społeczeństwo cyfrowe

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSCS.280.62274085bc46e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu praktyczne zapoznanie studentów z systemami reklamowymi Google Ads i Facebook Ads.
Obydwa systemy są najczęściej wykorzystywanymi narzędziami do promocji płatnej marek, produktów i usług. W
trakcie trwania zajęć studenci poznają: czym są systemy reklamowe, jak estymować budżety i efekty kampanii,
jakie są rodzaje kampanii, formaty reklamowe i jak wdrażać kampanie i je optymalizować.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

499 / 501

W1

Zna systemy reklamowe Google Ads oraz Facebook
Ads

SOC_K2_W11

projekt

W2

Potraﬁ samodzielnie ustawić kampanii w systemach
reklamowych

SOC_K2_W11

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Wdrożyć i optymalizować kampanie reklamowe

SOC_K2_U11

projekt

U2

Ustalić docelowy budżet kampanii

SOC_K2_U10

projekt

U3

Analizować efektu kampanii

SOC_K2_U08

projekt

SOC_K2_K07

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Podjęcia pracy jako specjalista PPC, Media Planer lub
Marketing Manager

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

przygotowanie projektu

10

analiza problemu

5

analiza i przygotowanie danych

10

projektowanie

10

wykonanie ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

1.

2.

Sylabusy

Treści programowe

Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do systemu reklamowego Google Ads
Podstawy systemu reklamowego Google Ads
Podstawy systemu reklamowego Google Ads

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

W1

W1

500 / 501

Zapoznanie z panelem reklamowym Google Ads
Kampanie w sieci wyszukiwania
Kampanie w sieci reklamowej

3.

W1, W2

Kampanie w Zakupach Google
Metryki i wskaźniki

4.

W2, U1

5.

Sposób mierzenia konwersji
Wprowadzenie do Google Analytics

W2, U1

6.

Raporty Google Analytics
Sposoby łączenia danych

W2, U1

7.

Wprowadzenie do systemu Facebook Ads
Omówienie panelu Facebook Ads

W2, U1, U3

8.

Formaty reklamowe Facebook Ads
Podstawy ustawienia kampanii Facebook Ads

U1, U3

9.

Czym różni się mierzenie konwersji Google Ads i FB Ads
Tworzenie kampanii Facebook Ads

W2, U1, U3

10.

Tworzenie zestawu reklam Facebook Ads
Metryki i wskaźniki skuteczności kampanii

U2, U3

11.

Analiza danych FB ads a Google Analytics
Dobór kampanii do celów

U2, U3

12.

Optymalizacja kampanii Google Ads
Optymalizacja kampanii FB Ads

W1, W2, U1, U2

13.

Analiza wyników kampanii Google Ads
Analiza wyników kampanii FB Ads

U1, U3

14.

Prezentacja projektów

K1

15.

Prezentacja projektów i poprawa ocen

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność + projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student zna podstawowe zasady analizy danych zastanych, potraﬁ wyciągać wnioski z wyników. Ukończył podstawowy kurs
statustyki.

Sylabusy

501 / 501

Załącznik nr 92 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Filozoﬁczny

Kierunek:

studia nad buddyzmem

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23

1 / 242

Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

6

Program

8

Efekty uczenia się

10

Plany studiów

12

Sylabusy

22
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filozoﬁczny

Nazwa kierunku:

studia nad buddyzmem

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o kulturze i religii

73%

Filozoﬁa

10%

Językoznawstwo

7%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 3%
Nauki o sztuce

2%

Nauki socjologiczne

2%

Historia

1%

Nauki prawne

1%

Nauki o polityce i administracji

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku

Charakterystyka kierunku

3 / 242

Kierunek Studia nad buddyzmem to jedyna oferta dydaktyczna tego typu w Polsce; jako taki jest interdyscyplinarną propozycją zagospodarowującą
miejsce na styku dziedzin, które prezentują tylko wybrane (i przez to ograniczone) ujęcie buddyzmu. Studia nad buddyzmem oferują zdobycie
kompleksowej wiedzy z zakresu myśli i kultury buddyjskiej w ramach studiów wyższych pierwszego stopnia. Kierunek ten, skupiony wyłącznie na
buddyzmie, ale zachowujący szerokie interdyscyplinarne podejście, zapewnia krytyczne i wieloaspektowe ujęcie buddyzmu jako pełnoprawnej
religii, konglomeratu systemów ﬁlozoﬁcznych oraz bardzo istotnego czynnika kulturotwórczego na Wschodzie i Zachodzie. Studia nad buddyzmem
przygotowują studentów na spotkanie z Innym poprzez zaoferowanie im rzetelnej, pozbawionej uprzedzeń i powstałej z krytycznego namysłu
wiedzy. Przyjęta perspektywa uwzględnia kulturoznawczą, ﬁlologiczną, religioznawczą, antropologiczną, ﬁlozoﬁczną, socjologiczną i historyczną
tradycję prowadzenia badań nad społecznościami buddyjskich obszarów Azji. Różnorodna oferta kursów daje wgląd w różnorodność społecznokulturową świata. Student otrzymuje możliwość zapoznania się z informacjami o dawnych i współczesnych cywilizacjach Azji i ich wzajemnych
oddziaływaniach. Przekazywane treści programowe dotyczą ewolucji poglądów ﬁlozoﬁcznych i zachowań religijnych w rozmaitych nurtach
buddyzmu, a także różnorodnych form wytworów kulturowych: literatury, sztuk plastycznych, muzyki; systemów społecznych, politycznych i
prawnych. Student nabywa kompetencji komparatystycznego ujęcia różnych aspektów kultury Wschodu i Zachodu. Pogłębieniu znajomości
wymienionych zagadnień służy oferta językowa obejmująca trzy języki klasycznych kultur buddyjskich.

Koncepcja kształcenia

Zgodnie z misją Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjętą Uchwałą Senatu nr 16/VI/2006 oraz strategią przyjętą uchwałą Senatu nr 177/XII/2014 celami
i strategią Uniwersytetu są wytyczanie nowych kierunków rozwoju myśli poprzez najwyższej jakości badania i nauczanie, budowanie w atmosferze
tolerancji i wolności trwałych relacji ze społeczeństwem oraz kształtowanie otwartości na nieznane, wrażliwości humanistycznej i odpowiedzialności
za działanie, przy jednoczesnym czerpaniu z bogactwa wielowiekowej tradycji. Cele strategiczne Uczelni obejmują: integrację działalności w
dydaktyce i badaniach naukowych, najwyższą jakość nauczania, najwyższą jakość badań naukowych oraz skuteczny wpływ na otoczenie społeczne,
kulturowe i gospodarcze. Kierunek Studia nad buddyzmem jest częścią oferty dydaktycznej Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji, która
stanowi ewenement na skalę europejską, będąc jednocześnie jednym z niewielu tego typu ośrodków na całym świecie. Badania i dydaktyka
prowadzone przez pracowników zaangażowanych w opracowanie i realizowanie kierunku stanowią unikatową propozycję, a koncepcja i cele
kształcenia zostały opracowane w taki sposób, by umożliwić studentom jak najszerszy ogląd wybranego aspektu rzeczywistości kulturowej, jaką
jest szeroko rozumiana kultura buddyjska w jej wszystkich przejawach. Zadanie to jest realizowane w pełnej zgodności z misją i celami
strategicznymi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koncepcja kształcenia wszystkich studentów KPSC zakłada przekazanie studentom współczesnej,
aktualnej wiedzy dotyczącej mechanizmów przemian kulturowych oraz roli człowieka w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Studia nad
buddyzmem stanowią przykład kierunku o wybitnie interdyscyplinarnym zorientowaniu, który umożliwia wszechstronny rozwój naukowy studentów,
a także umożliwia im kontakt z ekspertami w różnych dziedzinach wykorzystywanych w badaniach nad buddyzmem. Kursy prowadzone są przez
specjalistów, których uznane dokonania badawcze czerpią z metod i osiągnięć nauk humanistycznych i społecznych, przede wszystkim z
antropologii kultury, socjologii, ﬁlozoﬁi, historii, historii sztuki, religioznawstwa oraz nauk ﬁlologicznych, co zapewnia integrację wysiłków
badawczych pracowników jednostki z realizacją oferty dydaktycznej. Tak szerokie podejście naukowe, oferujące wiedzę przedstawioną w rzetelny i
krytyczny sposób, daje możliwość kształtowania formacji światopoglądowej studentów w kierunku otwartości na to, co inne i tolerancji tego, co
odmienne. Komparatystyczna orientacja kierunku zapewnia studentom możliwość stałej konfrontacji nowo nabytej wiedzy z zastanym
dziedzictwem kulturowym, co sprzyja wykształceniu świadomości bogactwa rodzimej tradycji oraz umiejętności funkcjonowania w wielokulturowym
społeczeństwie. Program studiów został skonstruowany tak, aby przygotować studentów do oczekiwań stawianych przez rynek pracy i otoczenie
społeczno-gospodarcze. Program studiów wymaga od kandydatów na studia otwartości, umiejętności analitycznych oraz erudycyjnego podejścia do
napotykanych w trakcie studiów problemów i zagadnień.

Cele kształcenia
1. dostarczenie wiedzy ogólnej z zakresu nauk humanistycznych oraz wiedzy podstawowej z zakresu teorii i historii kultury
buddyjskiej;
2. wykształcenie znajomości teorii oraz metod badawczych mających zastosowanie w badaniach nad buddyzmem;
3. przekazanie wiedzy pozwalającej zrozumieć historyczne i współczesne społeczno-polityczno-kulturowe procesy

Charakterystyka kierunku

4 / 242

przebiegające w krajach Azji;
4. dostarczenie pogłębionej znajomości historii i wytworów kultury buddyjskiej (ﬁlozoﬁa, język, sztuka);
5. przekazanie pogłębionej wiedzy na temat związków kultury buddyjskiej z różnymi wymiarami życia społecznego;
6. umożliwienie zdobycia praktycznej znajomości języków klasycznych dla kierunku (sanskryt, klasyczny tybetański, chiński)
oraz języka angielskiego;
7. dostarczenie wiedzy o kanonicznej literaturze buddyjskiej;
8. wykształcenie podstawowych umiejętności badawczych, analitycznych, interpretacyjnych i komparatystycznych w
aspekcie analizy zjawisk kulturowych i międzykulturowych niezbędnych do zajmowania się myślą i kulturą buddyjską;

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Kierunek Studia nad buddyzmem wychodzi naprzeciw potrzebom sektora społeczno-gospodarczego poprzez współpracę z
instytucjami kultury, otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprzez uczestnictwo w programach zwiększających
potencjał zawodowy absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych. Utworzenie kierunku Studia nad buddyzmem
ma za zadanie, między innymi, wykształcenie absolwentów, którzy za sprawą uzyskanej wiedzy będą w stanie adaptować się
do rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Cel ten zostanie osiągnięty na poziomie teoretycznym poprzez edukację o
charakterze interdyscyplinarnym oraz naukę języków obcych (angielskiego oraz języka jednej z kultur tradycyjnie
buddyjskich), a na poziomie praktycznym – dzięki praktykom w instytucjach kulturalno-oświatowych i użyteczności
publicznej. Szczególnie istotne będą w tym miejscu wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwiające współpracę przyszłych
absolwentów z instytucjami i organizacjami nastawionymi na współpracę międzynarodową obejmującą kraje azjatyckie – w
wymiarze kulturowym, społecznym i gospodarczym. Proﬁl absolwentów predestynuje ich szczególnie do pracy w placówkach
edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych, jak również w mediach, ośrodkach doradczych, naukowych i oświatowych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Jako potraﬁący samodzielnie poszerzać wiedzę nabytą podczas studiów, działający kreatywnie, otwarci i wrażliwi na
różnorodne zjawiska kulturowe, odnoszący się z szacunkiem do innych tradycji kulturowych, lecz mający głęboką
świadomość własnego dziedzictwa, absolwenci kierunku Studia nad buddyzmem są szczególnie ukierunkowany na działanie
w środowisku międzykulturowym. Jako osoby wykształcone do tego by rozpoznawać, analizować i interpretować wytwory
azjatyckich kultur buddyjskich za sprawą znajomości różnych metod badawczych i nabytych kompetencji językowych,
absolwenci kierunku posiadają podstawy etycznego i skutecznego działania w instytucjach kulturalno-oświatowych,
użyteczności publicznej oraz instytucji sektora społeczno-gospodarczego nakierowanych na współpracę międzynarodową.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania pracowników KPSC dotyczą zróżnicowanych zagadnień okołokulturowych na obszarze Europy, Afryki PółnocnoWschodniej, Bliskiego Wschodu, Azji Centralnej, Azji Południowej oraz Azji Wschodniej. Część badań ma charakter wybitnie
porównawczy. Badania w obszarze Azji centralnej dotyczą transkulturowości Tybetu (dr hab. Joanna Grela) oraz buddyjskiej
ﬁlozoﬁi Tybetu (np. problematyka tathagatagarbhy w tekstach ﬁlozofów tybetańskich, epistemologia buddyjska Tybetu) (dr
hab. Artur Przybysławski). W obszarze Azji Południowej zainteresowania badawcze pracowników Katedry skupione są wokół
ﬁlozoﬁi indyjskiej: upaniszad i szkoły adwaita-wedanty oraz porównawczego wymiaru ﬁlozoﬁi indyjskiej (prof. Marta
Kudelska), sztuki indyjskiej z naciskiem na ikonograﬁę wizerunków religijnych (dr Agnieszka Staszczyk), antropologii tradycji
literackich (porównawcza antropologia praktyk czytelniczych i społeczności tekstualnych subkontynentu indyjskiego epoki
wczesno-kolonialnej, regionalne kultury druku w Indiach epoki wczesnego kolonializmu, kulturowej historii druku na styku
Europa-Azja na przykładzie cyrkulacji książki w Indiach XVII-XIX w.) (dr hab. Cezary Galewicz), tradycji ﬁlozoﬁcznych i
literackich wczesnego buddyzmu mahajany, koncepcji natury buddy w indyjskiej mahajanie, teorii jogi północnoindyjskich
santów, estetyki i poetyki sanskryckiej (dr Jarosław Zapart), zależności między polityką a kulturą w obszarze Azji Południowej
(dr hab. Piotr Kłodkowski), współczesnych kompleksów świątynnych Birla Mandir (prof. Marta Kudelska, dr Agnieszka
Staszczyk, dr Agata Świerzowska), kategoryzacji klas istot wymienianych w kanonie palijskim (dr Robert Szuksztul) oraz
pozycji kobiet we wczesnym buddyzmie (mgr Joanna Gruszewska). W centrum zainteresowania pracowników zajmujących się
Azją Wschodnią znajdują się mitologia i demonologia Japonii, historia i tradycyjna kultura Korei (dr Renata Iwicka), literatura
japońska oraz zagadnienia z zakresu visual arts (mgr Wioletta Laskowska-Smoczyńska), znaczenie Opowieści o Księciu
Promienistym (Genji monogatari) w perspektywie popkulturowej (mgr Anna Kuchta, mgr Joanna Malita-Król), historia
intelektualna Azji Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem buddyzmu („demitologizacja” buddyzmu Czystej Krainy,
recepcja indyjskiej tradycji buddyjskiej logiki i epistemologii w Azji Wschodniej, obieg idei w Azji Wschodniej w okresie
nowożytnym) (dr Jakub Zamorski), klasyczna ﬁlozoﬁa chińska w perspektywie porównawczej, współczesna estetyka oraz
sztuka Chin i diaspora chińska (dr Rafał Banka). Zainteresowania badawcze pracowników Katedry w obszarze Europy dotyczą
interpretacji i adaptacji jogi w Polsce (dr Agata Świerzowska), społecznej roli tańca (dr hab. Wojciech Klimczyk), kultury
Celtyckiej, socjo-historyczno-ekonomicznych uwarunkowań języka irlandzkiego, rytualizacji w przestrzeni religijnej i
pozareligijnej (dr Bożena Gierek), problematyki migracyjnej krajów Grupy Wyszehradzkiej (dr hab. Piotr Kłodkowski), zjawiska
postpamięci w polskiej literaturze najnowszej (mgr Anna Kuchta). W obszarze śródziemnomorskim oraz Afryki Północnej
podejmowane są badania gemm okresu rzymskiego, term rzymskich z Marian El-Alamein oraz ceramiki meroickiej odkrytej w
Sudanie (dr Grażyna Bąkowska-Czerner). Obszar Bliskiego Wschodu eksplorowany jest pod kątem socjolingwistyki języka
arabskiego (dr Małgorzata Kniaź), antropologii i historii społecznej miasta i organizacji społeczeństwa miejskiego świata
arabsko-muzułmańskiego (dr Bożena Prochwicz-Studnicka). Azja Centralna stanowi przedmiot namysłu dr Pauliny Niechciał i
dra Marka Moronia (problematyka tożsamości w Tadżykistanie).

Związek badań naukowych z dydaktyką
Większość badań naukowych prowadzonych w jednostce mieści się w szeroko pojętym obszarze nauk humanistycznych, a
także społecznych. Prowadzone są one w obrębie kilku obszarów tematycznych oraz kulturowych – dotyczą kultur i religii
Europy, kultur Śródziemnomorskich i Afryki Północno-Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Azji Centralnej, Azji Wschodniej, Azji
Południowej, badań porównawczych oraz buddologicznych (studiów nad buddyzmem). Podstawową orientacją badawczą
pracowników Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji jest reﬂeksja nad kulturowym i cywilizacyjnym zróżnicowaniem
form instytucjonalnych, form ekspresji i komunikacji członków różnych kręgów kulturowych, prowadzone badania nad kulturą
i religią mają wymiar komparatystyczny i międzykulturowy. Interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań uwzględnia
zarówno perspektywy antropologii społeczno-kulturowej, ﬁlozoﬁi kultury, socjologii kultury, ﬁlologii, w tym ﬁlologii
orientalnych, etnologii i archeologii, jak również kulturoznawstwa i religioznawstwa. Prowadzone badania dotyczą zjawisk
charakterystycznych dla cywilizacji starożytnych, ale w równej mierze odnoszą się do zjawisk kultury współczesnej. Trzon
zajęć dydaktycznych prowadzonych na kierunku Studia nad buddyzmem stanowią te, które opierają się na badaniach
wpisujących się w nurt szeroko pojętej buddologii, to znaczy czerpiąc ze zróżnicowanych metodologii opisują zróżnicowanie
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buddyzmu w wymiarze historycznym, ﬁlozoﬁcznym, religijnym oraz społecznym. Większość zajęć dydaktycznych stanowią
kursy autorskie, w trakcie których prowadzący wykorzystują swoje własne badania i angażują studentów do pogłębiania
wiedzy i osiągania założonych przez dany moduł efektów uczenia się. Do modułów kierunku Studia nad buddyzmem
bezpośrednio powiązanych z badaniami buddologicznymi, mieszczącymi się w obszarze nauk o kulturze i religii (a
ugruntowanymi w ﬁlologii, historii, religioznawstwie, ﬁlozoﬁi i kulturoznawstwie) i prowadzonymi przez pracowników Katedry,
należą: Historia buddyzmu I (wczesne szkoły buddyjskie), Buddyzm w świetle kanonu palijskiego (dr Robert Szuksztul),
Historia buddyzmu II (mahajana), Epistemologia buddyjska (dr hab. Artur Przybysławski), Historia buddyzmu III (buddyzm
tybetański i mongolski), Tradycyjna kultura tybetańska (dr hab. Joanna Grela), Literatura indyjskiego buddyzmu mahajany
(dr Jarosław Zapart), Zen i czysta kraina – kultura japońska a buddyzm, Buddyzm, taoizm, konfucjanizm – wprowadzenie do
tradycyjnej kultury chińskiej (dr Jakub Zamorski). Zorientowane na buddyzm badania z obszaru nauk o sztuce reprezentuje
kurs Sztuka buddyjska w Indiach (dr Agnieszka Staszczyk).

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Studenci realizujący studia na kierunku Studia nad buddyzmem korzystają z rozwiniętej infrastuktury Katedry
Porównawczych Studiów Cywilizacji. Katedra mieści się w jednym budynku, co eliminuje konieczność przemieszczania się
studentów do innych budynków między zajęciami (wyjątkiem są zajęcia realizowane przez podmioty takie jak Jagiellońskie
Centrum Językowe czy Studium Wychowania Fizycznego). Kolejnym atutem takiego stanu rzeczy jest bliskość Instytutów
Filozoﬁi, Socjologii oraz Religioznawstwa, co ułatwia studentom uczestnictwo w zajęciach z pokrewnych tematów oraz
korzystanie z zasobów tych instytutów. Katedra posiada 8 pomieszczeń wykorzystywanych jako sale dydaktyczne i
seminaryjne. Są one dopasowane do potrzeb grup zajęciowych w zależności od ich potrzeb. Każda sala wyposażona jest w
komputer stacjonarny lub laptop, projektor multimedialny oraz głośniki. Parametry sprzętu pozwalają na pracę z Internetem,
posługiwanie się prezentacjami oraz ﬁlmami, jak też uruchamianie specjalistycznego oprogramowania (np. aplikacje do
nauki języków obcych, cyfrowe wydania religijnych tekstów źródłowych). Wszystkie sale dydaktyczne posiadają ponadto
tradycyjne tablice kredowe i magnetyczne. Cztery sale dydaktyczne i seminaryjne są wyposażone w dotykowe tablice
multimedialne. We wszystkich salach dydaktycznych znajdują się gniazdka Ethernet zapewniające stały dostęp do Internetu.
Trzy z sal dydaktycznych posiadają okrągły albo zgrupowany układ krzeseł i stolików, który pozwala realizować zajęcia o
charakterze warsztatowym oraz egzaminy mające postać debaty. Katedra posiada 7 pomieszczeń, które są wykorzystywane
jako gabinety pracowników. Dają one studentom możliwość zaliczania materiału w trakcie dyżurów, są też czasem
wykorzystywane podczas przeprowadzana egzaminów. Trzy z gabinetów umożliwiają prowadzenie zajęć seminaryjnych dla
niewielkiej grupy studentów lub innego rodzaju spotkań o charakterze naukowym. Na wyposażeniu KPSC znajduje się
księgozbiór zawierający około tysiąca pozycji obejmujących szeroki zakres tematyczny. Oprócz książek zgromadzono również
materiały audiowizualne (Nie jest to biblioteka o jakiej mówi Statut UJ [r. 3, par. 50, pkt. 2-3] przysługująca instytutom, nie
katedrom). Księgozbiór jest skatalogowany i ogólnodostępny pod adresem https://www.librarything.com/catalog/KPSC.
Studenci Katedry mają również dostęp do bibliotek UJ w Collegium Broscianum: Instytutu Filozoﬁi, Socjologii oraz
Religioznawstwa, jak również do Biblioteki Jagiellońskiej. Oprócz tego każdy student ma dostęp poprzez sieć extranet do
międzynarodowych elektronicznych baz czasopism i książek subskrybowanych przez Uniwersytet. Infrastruktura KPSC jest
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0221

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Zajęcia dydaktyczne w programie studiów realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów oraz
lektoratów. Plan studiów dzieli się na kursy obligatoryjne oraz fakultatywne. Moduły dotyczą historii buddyzmu, ﬁlozoﬁi
buddyjskiej, literatury, kultury i sztuki buddyjskiej. Część zajęć ma charakter ogólny, wprowadzający i wybrana została z
całościowej oferty Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji. Studenci zobowiązani są do zgromadzenia 180 ECTS (na I
roku 60, po II roku 120 i po III roku 180 ECTS) – za moduły kanoniczne (108 ECTS); za język obcy (angielski [4 ECTS]); za
lektoraty i translatoria obowiązkowego języka buddyjskiego (do wyboru: sanskryt, tybetański, chiński) (30 ECTS); za
pozostałe przedmioty fakultatywne (42 ECTS). Znaczną część procesu dydaktycznego stanowi samodzielna praca studentów:
przygotowywanie referatów, prezentacji, praca z tekstem (także w grupach). Praca ta i jej wyniki podlegają kontroli i
ukierunkowaniu w trakcie seminariów i konwersatoriów. System studiowania na UJ umożliwia studentom realizację kursów
fakultatywnych w innych jednostkach UJ - każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie przez Kierownika jednostki.
Studenci w szczególnej sytuacji życiowej mogą realizować Indywidualny Plan Studiów, którego jego warunki ustalane są
indywidualnie z prowadzącymi zajęcia oraz akceptowane przez Kierownika jednostki. Studia I stopnia kończą się
przygotowaniem przez studentów pracy licencjackiej oraz jej obroną podczas egzaminu dyplomowego

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

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

177

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

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

72

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

nie dotyczy

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

3

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1444

Praktyki zawodowe

Program
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Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
W trakcie studiów student może zrealizować praktykę zawodową w dowolnej instytucji kulturalno-oświatowej lub
użyteczności publicznej w Polsce lub za granicą. Za odbyte praktyki student może otrzymać maksymalnie 2 ECTS w trakcie
studiów. Punkty będą przyznawane na podstawie dostarczonych przez studenta dokumentów potwierdzających czas i
miejsce odbycia praktyki. Praktyki zalicza kierownik KPSC prof. dr hab. Marta Kudelska.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Ukończenie seminarium dyplomowego, w ramach którego przygotowywana jest praca zaliczeniowa w formie artykułu
naukowego (5 ECTS) oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

SNB_K1_W01

Absolwent zna i rozumie podstawową terminologię stosowaną w studiach nad
buddyzmem oraz jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych;

P6S_WK

SNB_K1_W02

Absolwent zna i rozumie specyﬁkę studiów nad buddyzmem oraz ich przedmiotowych
P6S_WK
i metodologicznych powiązań z różnymi dyscyplinami naukowymi;

SNB_K1_W03

Absolwent zna i rozumie terminologię, teorie i metody badawcze z zakresu nauk
humanistycznych i społecznych;

P6U_W

SNB_K1_W04

Absolwent zna i rozumie szczegółowe teorie oraz metody badawcze mające
zastosowanie w badaniach nad buddyzmem

P6S_WG

SNB_K1_W05

Absolwent zna i rozumie najważniejsze buddyjskie kultury Wschodu wszystkich epok
oraz procesy akulturacyjne buddyzmu w innych kręgach kulturowych;

P6U_W

SNB_K1_W06

Absolwent zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury (język, sztuka, religia, prawo);

P6U_W

SNB_K1_W07

Absolwent zna i rozumie różne wymiary kultury buddyjskiej i jej związki z różnymi
sferami życia społecznego;

P6S_WG

SNB_K1_W08

Absolwent zna i rozumie kluczowe przemiany kulturowe w buddyjskich krajach Azji;

P6S_WK

SNB_K1_W09

Absolwent zna i rozumie podstawowe buddyjskie teksty kanoniczne;

P6U_W

SNB_K1_W10

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego.

P6S_WK

Kod

Treść

PRK

SNB_K1_U01

Absolwent potraﬁ posługiwać się podstawowymi umiejętnościami badawczymi
pozwalającymi na formułowanie i analizę problemów badawczych, kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego;

P6S_UW

SNB_K1_U02

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i analizować teksty naukowe z
zakresu badań nad buddyzmem;

P6S_UW,
P6S_UU

SNB_K1_U03

Absolwent potraﬁ posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk humanistycznych i
społecznych w zakresie badań nad buddyzmem;

P6S_UW

SNB_K1_U04

Absolwent potraﬁ rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury buddyjskiej oraz
przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację zgodnie z dyrektywami
teoretyczno-metodologicznymi perspektyw badawczych właściwych dziedzinom
wykorzystywanym w badaniach nad buddyzmem (ﬁlozoﬁa, religioznawstwo,
kulturoznawstwo itd.);

P6S_UW

SNB_K1_U05

Absolwent potraﬁ określić rolę poszczególnych podsystemów kultury;

P6S_UW

SNB_K1_U06

Absolwent potraﬁ prezentować efekty swoich analiz w formie pisemnych prac
naukowych;

P6U_U

SNB_K1_U07

Absolwent potraﬁ prezentować efekty swoich analiz w formie wystąpienia ustnego;

P6U_U, P6S_UO

SNB_K1_U08

Absolwent potraﬁ władać tradycyjnym językiem kultury buddyjskiej (sanskrytem,
tybetańskim, chińskim);

P6S_UK

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

SNB_K1_U09

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego.

P6S_UK

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

SNB_K1_K01

Absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w grupie oraz do przyjmowania w niej
różnych ról;

P6S_KO

SNB_K1_K02

Absolwent jest gotów do samodzielnego organizowania i realizowania wyznaczonych
zadań;

P6S_KK

SNB_K1_K03

Absolwent jest gotów do docenienia roli dziedzictwa kulturowego różnych tradycji;

P6S_KO

SNB_K1_K04

Absolwent jest gotów do zachowywania postawy szacunku i tolerancji wobec innych
tradycji kulturowych;

P6S_KO

SNB_K1_K05

Absolwent jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z różnych
mediów i różnych jego form;

P6S_KO

SNB_K1_K06

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny;

P6U_K

SNB_K1_K07

Absolwent jest gotów do samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i
umiejętności;

P6S_KO

SNB_K1_K08

Absolwent jest gotów do docenienia etycznego wymiaru badań naukowych;

P6S_KR

SNB_K1_K09

Absolwent jest gotów do działania w środowisku międzykulturowym.

P6S_KO

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Na I roku studenci wybierają jeden język buddyjski i kontynuują jego naukę na II i III roku. W ramach realizacji
kursów fakultatywnych studenci muszą otrzymać 72 ECTS, w tym 30 ECTS za kursy z GRUPY 1. Informacja
odnośnie uruchomienia odpowiednich przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych będzie aktualizowana przed
rozpoczęciem roku akademickiego. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwierdza Kierownik
jednostki.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Buddyzm – wprowadzenie do pojęć, idei i kierunków

30

3,0

zaliczenie

O

Wybrane zagadnienia ﬁlozoﬁi

60

5,0

egzamin

O

Teorie kultury

60

5,0

egzamin

O

Cywilizacja subkontynentu indyjskiego

60

5,0

egzamin

O

Propedeutyka pracy naukowej

30

2,0

zaliczenie

O

Elementy antropologii społeczno-kulturowej

60

5,0

egzamin

O

Myślenie krytyczne

30

1,0

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot

GRUPA 2: PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE

O

W toku studiów studenci zobowiązani są do uzyskania 42 ECTS z przedmiotów fakultatywnych
(oraz 30 ECTS za lektorat wybranego języka buddyjskiego z Grupy 1)
Tantra buddyjska w Indiach

30

3,0

egzamin

F

Tybetańskie hagiograﬁe i pieśni urzeczywistnienia

30

2,0

zaliczenie

F

Bogactwo pustki. Tybetański system myślenia o rzeczywistości

30

2,0

zaliczenie

F

Buddyzm a chrześcijaństwo z perspektywy Azji Wschodniej

30

3,0

zaliczenie

F

Kobieta w buddyzmie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Systemy myślenia w cywilizacjach Wschodu: Indie, Chiny, Japonia

60

5,0

egzamin

F

Literatura tybetańska

60

5,0

egzamin

F

Anthropology of Southeast Asia – culture, society and politics

30

4,0

egzamin

F

Himation, burka, kimono – stroje w kulturach Europy i Azji

30

2,0

egzamin

F

Od piramidy do mauzoleum – pochówki i zwyczaje pogrzebowe w
starożytnym Egipcie

30

2,0

egzamin

F

W starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne

60

5,0

egzamin

F

Mowa ciała

30

2,0

egzamin

F

Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu

60

5,0

egzamin

F

Boginie w mitologiach świata

60

5,0

egzamin

F

Plany studiów

12 / 242

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Synkretyzm religijny na przykładzie współczesnego Meksyku i
Gwatemali

60

5,0

egzamin

F

Wojna a kultura – Zachód, Rosja, Japonia

30

2,0

egzamin

F

Rytuał czy pigułka? Praktyki lecznicze w dawnych kulturach

30

2,0

egzamin

F

Widelec czy pałeczki? Tradycje kulinarne w kulturach świata

30

2,0

egzamin

F

Kultura celtycka

30

2,0

egzamin

F

Wybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji
Południowej

30

2,0

egzamin

F

Contemporary Issues of South Asian Politics

30

3,0

egzamin

F

Więcej światła! Fenomen światła w cywilizacji, kulturze i sztuce

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hasztag: kultura. Praktyczny wymiar badań porównawczych

15

3,0

zaliczenie

F

Popkultura japońska

30

3,0

zaliczenie

F

Kultura Meksyku - perspektywa antropologiczna

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Islam i zarządzanie strachem w Polsce oraz UE

30

4,0

zaliczenie

Od mistrzów kina klasycznego po wirtuozów anime i twórców
ekstremalnych. Oblicza kina Japonii

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultury Traków, Scytów, Germanów i Basków

30

3,0

egzamin

F

Kultury Bałtów, Słowian i Ugroﬁnów

30

3,0

egzamin

F

Body Language in Practice

60

6,0

egzamin

F

Kultura Korei

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia buddyzmu I (wczesne szkoły buddyjskie)

45

4,0

egzamin

Buddyzm w świetle kanonu palijskiego

60

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Tradycyjna kultura tybetańska

30

2,0

egzamin

O

Filozoﬁa indyjska

60

5,0

egzamin

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Religia – mit – rytuał. Podstawowe zagadnienia religioznawstwa w
kontekście badań nad cywilizacjami

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot

F

Semestr 2
Przedmiot

GRUPA 2: PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE

O

O

W toku studiów studenci zobowiązani są do uzyskania 42 ECTS z przedmiotów fakultatywnych
(oraz 30 ECTS za lektorat wybranego języka buddyjskiego z Grupy 1)

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Literatura tybetańska

60

5,0

egzamin

F

Anthropology of Southeast Asia – culture, society and politics

30

4,0

egzamin

F

Himation, burka, kimono – stroje w kulturach Europy i Azji

30

2,0

egzamin

F

Od piramidy do mauzoleum – pochówki i zwyczaje pogrzebowe w
starożytnym Egipcie

30

2,0

egzamin

F

W starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne

60

5,0

egzamin

F

Mowa ciała

30

2,0

egzamin

F

Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu

60

5,0

egzamin

F

Boginie w mitologiach świata

60

5,0

egzamin

F

Synkretyzm religijny na przykładzie współczesnego Meksyku i
Gwatemali

60

5,0

egzamin

F

Wojna a kultura – Zachód, Rosja, Japonia

30

2,0

egzamin

F

Rytuał czy pigułka? Praktyki lecznicze w dawnych kulturach

30

2,0

egzamin

F

Widelec czy pałeczki? Tradycje kulinarne w kulturach świata

30

2,0

egzamin

F

Kultura celtycka

30

2,0

egzamin

F

Wybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji
Południowej

30

2,0

egzamin

F

Contemporary Issues of South Asian Politics

30

3,0

egzamin

F

Więcej światła! Fenomen światła w cywilizacji, kulturze i sztuce

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hasztag: kultura. Praktyczny wymiar badań porównawczych

15

3,0

zaliczenie

F

Popkultura japońska

30

3,0

zaliczenie

F

Kultura Meksyku - perspektywa antropologiczna

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Islam i zarządzanie strachem w Polsce oraz UE

30

4,0

zaliczenie

Od mistrzów kina klasycznego po wirtuozów anime i twórców
ekstremalnych. Oblicza kina Japonii

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultury Traków, Scytów, Germanów i Basków

30

3,0

egzamin

F

Kultury Bałtów, Słowian i Ugroﬁnów

30

3,0

egzamin

F

Body Language in Practice

60

6,0

egzamin

F

Buddyzm a chrześcijaństwo z perspektywy Azji Wschodniej

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE

F

O

W toku studiów studenci mają obowiązek zrealizować 450 godzin wybranego języka buddyjskiego, łącznie 30 ECTS
Język buddyjski– sanskryt I

90

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Język buddyjski – tybetański I

90

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Język buddyjski – chiński I

90

6,0

zaliczenie

Plany studiów

F
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Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metody badań społecznych

30

3,0

zaliczenie

O

Literatura indyjskiego buddyzmu mahajany

60

5,0

egzamin

O

Buddyzm, taoizm, konfucjanizm – wprowadzenie do klasycznej
kultury chińskiej

45

4,0

zaliczenie

O

Język angielski

30

-

zaliczenie

O

Historia buddyzmu II (mahajana)

60

5,0

egzamin

O

Przedmiot

GRUPA 2: PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE

O

W toku studiów studenci zobowiązani są do uzyskania 42 ECTS z przedmiotów fakultatywnych
(oraz 30 ECTS za lektorat wybranego języka buddyjskiego z Grupy 1)
Tantra buddyjska w Indiach

30

3,0

egzamin

F

Tybetańskie hagiograﬁe i pieśni urzeczywistnienia

30

2,0

zaliczenie

F

Bogactwo pustki. Tybetański system myślenia o rzeczywistości

30

2,0

zaliczenie

F

Kobieta w buddyzmie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Systemy myślenia w cywilizacjach Wschodu: Indie, Chiny, Japonia

60

5,0

egzamin

F

Literatura tybetańska

60

5,0

egzamin

F

Anthropology of Southeast Asia – culture, society and politics

30

4,0

egzamin

F

Filozoﬁa indyjska (kontynuacja)

30

-

-

F

Himation, burka, kimono – stroje w kulturach Europy i Azji

30

2,0

egzamin

F

Od piramidy do mauzoleum – pochówki i zwyczaje pogrzebowe w
starożytnym Egipcie

30

2,0

egzamin

F

W starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne

60

5,0

egzamin

F

Mowa ciała

30

2,0

egzamin

F

Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu

60

5,0

egzamin

F

Boginie w mitologiach świata

60

5,0

egzamin

F

Synkretyzm religijny na przykładzie współczesnego Meksyku i
Gwatemali

60

5,0

egzamin

F

Wojna a kultura – Zachód, Rosja, Japonia

30

2,0

egzamin

F

Rytuał czy pigułka? Praktyki lecznicze w dawnych kulturach

30

2,0

egzamin

F

Widelec czy pałeczki? Tradycje kulinarne w kulturach świata

30

2,0

egzamin

F

Kultura celtycka

30

2,0

egzamin

F

Wybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji
Południowej

30

2,0

egzamin

F

Contemporary Issues of South Asian Politics

30

3,0

egzamin

F

Więcej światła! Fenomen światła w cywilizacji, kulturze i sztuce

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hasztag: kultura. Praktyczny wymiar badań porównawczych

15

3,0

zaliczenie

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Popkultura japońska

30

3,0

zaliczenie

F

Praktyki zawodowe

60

2,0

zaliczenie

F

Kultura Meksyku - perspektywa antropologiczna

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Islam i zarządzanie strachem w Polsce oraz UE

30

4,0

zaliczenie

Od mistrzów kina klasycznego po wirtuozów anime i twórców
ekstremalnych. Oblicza kina Japonii

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultury Traków, Scytów, Germanów i Basków

30

3,0

egzamin

F

Kultury Bałtów, Słowian i Ugroﬁnów

30

3,0

egzamin

F

Body Language in Practice

60

6,0

egzamin

F

Buddyzm a chrześcijaństwo z perspektywy Azji Wschodniej

30

3,0

zaliczenie

F

Kultura Korei

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE

F

O

W toku studiów studenci mają obowiązek zrealizować 450 godzin wybranego języka buddyjskiego, łącznie 30 ECTS.
Język buddyjski – sanskryt II

90

-

brak
zaliczenia

F

Język buddyjski – tybetański II

90

-

brak
zaliczenia

F

Język buddyjski – chiński II

90

-

brak
zaliczenia

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zen i czysta kraina – kultura japońska a buddyzm

45

4,0

egzamin

O

Kultura Japonii

30

3,0

egzamin

O

Etyka buddyjska

45

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język angielski

30

-

zaliczenie

Semestr 4
Przedmiot

GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE

O
O

W toku studiów studenci mają obowiązek zrealizować 450 godzin wybranego języka buddyjskiego, łącznie 30 ECTS.
Język buddyjski – sanskryt II

90

12,0

egzamin

F

Język buddyjski – tybetański II

90

12,0

egzamin

F

Język buddyjski – chiński II

90

12,0

egzamin

F

GRUPA 2: PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE

O

W toku studiów studenci zobowiązani są do uzyskania 42 ECTS z przedmiotów fakultatywnych
(oraz 30 ECTS za lektorat wybranego języka buddyjskiego z Grupy 1)
Literatura tybetańska

Plany studiów

60

5,0

egzamin

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Anthropology of Southeast Asia – culture, society and politics

30

4,0

egzamin

F

Filozoﬁa indyjska (kontynuacja)

30

5,0

zaliczenie

F

Himation, burka, kimono – stroje w kulturach Europy i Azji

30

2,0

egzamin

F

Od piramidy do mauzoleum – pochówki i zwyczaje pogrzebowe w
starożytnym Egipcie

30

2,0

egzamin

F

W starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne

60

5,0

egzamin

F

Mowa ciała

30

2,0

egzamin

F

Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu

60

5,0

egzamin

F

Boginie w mitologiach świata

60

5,0

egzamin

F

Synkretyzm religijny na przykładzie współczesnego Meksyku i
Gwatemali

60

5,0

egzamin

F

Wojna a kultura – Zachód, Rosja, Japonia

30

2,0

egzamin

F

Rytuał czy pigułka? Praktyki lecznicze w dawnych kulturach

30

2,0

egzamin

F

Widelec czy pałeczki? Tradycje kulinarne w kulturach świata

30

2,0

egzamin

F

Kultura celtycka

30

2,0

egzamin

F

Wybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji
Południowej

30

2,0

egzamin

F

Contemporary Issues of South Asian Politics

30

3,0

egzamin

F

Więcej światła! Fenomen światła w cywilizacji, kulturze i sztuce

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hasztag: kultura. Praktyczny wymiar badań porównawczych

15

3,0

zaliczenie

F

Popkultura japońska

30

3,0

zaliczenie

F

Praktyki zawodowe

60

2,0

zaliczenie

F

Kultura Meksyku - perspektywa antropologiczna

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Islam i zarządzanie strachem w Polsce oraz UE

30

4,0

zaliczenie

Od mistrzów kina klasycznego po wirtuozów anime i twórców
ekstremalnych. Oblicza kina Japonii

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultury Traków, Scytów, Germanów i Basków

30

3,0

egzamin

F

Kultury Bałtów, Słowian i Ugroﬁnów

30

3,0

egzamin

F

Body Language in Practice

60

6,0

egzamin

F

Buddyzm a chrześcijaństwo z perspektywy Azji Wschodniej

30

3,0

zaliczenie

F

Kultura Korei

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

60

5,0

egzamin

Przedmiot

F

Semestr 5
Przedmiot
Historia buddyzmu III (buddyzm tybetański i mongolski)

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Epistemologia buddyjska

30

3,0

egzamin

Nacjonalizmy i separatyzmy Azji Południowej – upolitycznianie religii

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Sztuka buddyjska w Indiach

30

2,0

egzamin

O

Seminarium dyplomowe

30

-

zaliczenie

O

Język angielski

30

-

zaliczenie

O

Kultura Mongolii

30

2,0

egzamin

O

Przedmiot

O

GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE

O

W toku studiów studenci mają obowiązek zrealizować 450 godzin wybranego języka buddyjskiego, łącznie 30 ECTS
Język buddyjski – sanskryt III

90

-

brak
zaliczenia

F

Język buddyjski – tybetański III

90

-

brak
zaliczenia

F

Język buddyjski – chiński III

90

-

brak
zaliczenia

F

GRUPA 2: PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE

O

W toku studiów studenci zobowiązani są do uzyskania 42 ECTS z przedmiotów fakultatywnych
(oraz 30 ECTS za lektorat wybranego języka buddyjskiego z Grupy 1)
Literatura tybetańska

60

5,0

egzamin

F

Tybetańskie hagiograﬁe i pieśni urzeczywistnienia

30

2,0

zaliczenie

F

Bogactwo pustki. Tybetański system myślenia o rzeczywistości

30

2,0

zaliczenie

F

Tantra buddyjska w Indiach

30

3,0

egzamin

F

Anthropology of Southeast Asia – culture, society and politics

30

4,0

egzamin

F

Kobieta w buddyzmie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Himation, burka, kimono – stroje w kulturach Europy i Azji

30

2,0

egzamin

F

Od piramidy do mauzoleum – pochówki i zwyczaje pogrzebowe w
starożytnym Egipcie

30

2,0

egzamin

F

W starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne

60

5,0

egzamin

F

Mowa ciała

30

2,0

egzamin

F

Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu

60

5,0

egzamin

F

Boginie w mitologiach świata

60

5,0

egzamin

F

Synkretyzm religijny na przykładzie współczesnego Meksyku i
Gwatemali

60

5,0

egzamin

F

Wojna a kultura – Zachód, Rosja, Japonia

30

2,0

egzamin

F

Rytuał czy pigułka? Praktyki lecznicze w dawnych kulturach

30

2,0

egzamin

F

Widelec czy pałeczki? Tradycje kulinarne w kulturach świata

30

2,0

egzamin

F

Kultura celtycka

30

2,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji
Południowej

30

2,0

egzamin

F

Contemporary Issues of South Asian Politics

30

3,0

egzamin

F

Więcej światła! Fenomen światła w cywilizacji, kulturze i sztuce

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Systemy myślenia w cywilizacjach Wschodu: Indie, Chiny, Japonia

60

5,0

egzamin

F

Filozoﬁa indyjska (kontynuacja)

30

-

-

F

Kultura Meksyku - perspektywa antropologiczna

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Islam i zarządzanie strachem w Polsce oraz UE

30

4,0

zaliczenie

Od mistrzów kina klasycznego po wirtuozów anime i twórców
ekstremalnych. Oblicza kina Japonii

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultury Traków, Scytów, Germanów i Basków

30

3,0

egzamin

F

Kultury Bałtów, Słowian i Ugroﬁnów

30

3,0

egzamin

F

Body Language in Practice

60

6,0

egzamin

F

Buddyzm a chrześcijaństwo z perspektywy Azji Wschodniej

30

3,0

zaliczenie

F

Hasztag: kultura. Praktyczny wymiar badań porównawczych

15

3,0

zaliczenie

F

Kultura Korei

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia buddyzmu IV (buddyzm współczesny)

60

5,0

egzamin

O

Buddyjskie praktyki medytacyjne

60

5,0

egzamin

O

Seminarium dyplomowe

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język angielski

30

4,0

egzamin

O

Buddyzm koreański

30

2,0

zaliczenie

O

Przedmiot

F

Semestr 6
Przedmiot

GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE

O

W toku studiów studenci mają obowiązek zrealizować 450 godzin wybranego języka buddyjskiego, łącznie 30 ECTS
Język buddyjski – sanskryt III

90

12,0

egzamin

F

Język buddyjski – tybetański III

90

12,0

egzamin

F

Język buddyjski – chiński III

90

12,0

egzamin

F

GRUPA 2: PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE

O

W toku studiów studenci zobowiązani są do uzyskania 42 ECTS z przedmiotów fakultatywnych
(oraz 30 ECTS za lektorat wybranego języka buddyjskiego z Grupy 1)
Kultura Korei

Plany studiów

30

3,0

egzamin

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Literatura tybetańska

60

5,0

egzamin

F

Anthropology of Southeast Asia – culture, society and politics

30

4,0

egzamin

F

Filozoﬁa indyjska (kontynuacja)

30

5,0

zaliczenie

F

Himation, burka, kimono – stroje w kulturach Europy i Azji

30

2,0

egzamin

F

Od piramidy do mauzoleum – pochówki i zwyczaje pogrzebowe w
starożytnym Egipcie

30

2,0

egzamin

F

W starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne

60

5,0

egzamin

F

Mowa ciała

30

2,0

egzamin

F

Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu

60

5,0

egzamin

F

Boginie w mitologiach świata

60

5,0

egzamin

F

Synkretyzm religijny na przykładzie współczesnego Meksyku i
Gwatemali

60

5,0

egzamin

F

Wojna a kultura – Zachód, Rosja, Japonia

30

2,0

egzamin

F

Rytuał czy pigułka? Praktyki lecznicze w dawnych kulturach

30

2,0

egzamin

F

Widelec czy pałeczki? Tradycje kulinarne w kulturach świata

30

2,0

egzamin

F

Kultura celtycka

30

2,0

egzamin

F

Wybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji
Południowej

30

2,0

egzamin

F

Contemporary Issues of South Asian Politics

30

3,0

egzamin

F

Więcej światła! Fenomen światła w cywilizacji, kulturze i sztuce

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hasztag: kultura. Praktyczny wymiar badań porównawczych

15

3,0

zaliczenie

F

Popkultura japońska

30

3,0

zaliczenie

F

Kultura Meksyku - perspektywa antropologiczna

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Islam i zarządzanie strachem w Polsce oraz UE

30

4,0

zaliczenie

Od mistrzów kina klasycznego po wirtuozów anime i twórców
ekstremalnych. Oblicza kina Japonii

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultury Traków, Scytów, Germanów i Basków

30

3,0

egzamin

F

Kultury Bałtów, Słowian i Ugroﬁnów

30

3,0

egzamin

F

Body Language in Practice

60

6,0

egzamin

F

Buddyzm a chrześcijaństwo z perspektywy Azji Wschodniej

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Buddyzm – wprowadzenie do pojęć, idei i kierunków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.110.5cd5582f882ef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie w myśl i kulturę buddyjską poprzez zapoznanie studentów z zestawem podstawowych pojęć
buddyjskich z dziedziny historii idei, religioznawstwa, ﬁlozoﬁi, teorii literatury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

elementarny aparat pojęciowy niezbędny
do poruszania się w dziedzinie studiów buddyjskich
i rozpoznawaniu podstawowych elementów kultur
buddyjskich.

SNB_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

kultury buddyjskie Azji, z naciskiem na ich wymiar
religijny i ﬁlozoﬁczny.

SNB_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3

składniki tworzące tożsamości buddyjskich wspólnot,
elementy dziedzictwa kultur buddyjskich i ich
powiązania z innymi składowymi kultury danego
obszaru.

SNB_K1_W08,
SNB_K1_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zweryﬁkować wiarygodność źródeł wiedzy na temat
kultury buddyzmu.

SNB_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę i i analizować
w sposób krytyczny teksty naukowe odnoszące się
do różnych wymiarów myśli i kultury buddyjskiej.

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

rozpoznawać podstawowe rodzaje wytworów kultury
buddyjskiej oraz przeprowadzać ich elementarną
analizę i interpretację w paradygmacie
interdyscyplinarnym.

SNB_K1_U04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego zgłębiania różnych aspektów myśli i kultury
buddyjskiej.

SNB_K1_K07

zaliczenie na ocenę

K2

docenienia różnorodności dziedzictw kultur
buddyjskich oraz wartości płynącej z konfrontowania
tychże wartości z dziedzictwem i różnorodnością
kultury rodzimej.

SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04

zaliczenie na ocenę

K3

działania w środowisku międzykulturowym.

SNB_K1_K09

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do sprawdzianu

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Gdzie i jak szukać informacji o buddyzmie?

W1, U1, U2, K1

2.

Problem historyczności Buddy i najważniejsze nauki buddyjskie

W1, W2, U3

3.

Słowo buddy, szkoły buddyjskie

W1, W2, U1, U2

4.

Cztery szlachetne prawdy i podstawy ﬁlozoﬁi buddyjskiej

W1, W2, U1, U2

5.

Praktyczna ﬁlozoﬁa buddyzmu indyjskiego – etyka i kontemplacja

W1, W2, U1, U2

6.

Buddyjska kosmologia

W1, W2, U1, U2

7.

Buddyjska wspólnota - sangha

W1, W2, W3, U1, U2

8.

Geneza buddyzmu mahajany

W1, W2, U1, U2

9.

Filozoﬁa buddyzmu mahajany

W1, W2, U1, U2

10.

Tantra buddyjska

W1, W2, U1, U2

11.

Elementy etyki buddyjskiej

W1, W2, U1, U2

12.

Buddyjskie praktyki dewocyjne i medytacyjne

W1, W2, U1, U2

13.

Relacje buddyzmu z innymi religiami

W1, W2, W3, U1, U2, U3

14.

Rozwój buddyzmu poza indyjską ojczyzną

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

15.

Buddyzm na Zachodzie

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

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Do zaliczenia niezbędna jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie kilku
kolokwiów pisemnych (ich ilość zależna jest od rozkładu czasowego
zaliczenie na ocenę
zajęć), które wymagają od studentów sporządzenia każdorazowo trzech
krótkich deﬁnicji kluczowych buddyjskich pojęć.
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Wybrane zagadnienia ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.110.5cd424d77b7fc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego 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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się z głównymi zagadnieniami ﬁlozoﬁi europejskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

terminologię i główne problemy ﬁlozoﬁi

SNB_K1_W03

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

formułować problemy ﬁlozoﬁczne i dokonywać ich
analizy

SNB_K1_U01

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

SNB_K1_K06

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stawiać pytania ﬁlozoﬁczne i proponować odpowiedzi

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie eseju

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

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.

Mądrość grecka i mitologia grecka

W1, U1

2.

ﬁlozoﬁa przedsokratejska

W1, U1

3.

Filzoﬁa Platona

W1, U1, K1

4.

Główne pojęcia ﬁlozoﬁi Arystotelesa

W1, U1, K1

5.

Filozoﬁa średniowieczna: św. Augustyn i św. Tomasz

W1, U1, K1

6.

Założenia ﬁlozoﬁi Kartezjusza

W1, U1, K1

7.

Panteizm Spinozy

W1, U1, K1

8.

Idealizm Berkeleya

W1, U1, K1

9.

Monadologia Leibniza

W1, U1, K1

10.

Empiryzm Johna Locke'a

W1, U1, K1

11.

Filozoﬁa transcendentalna Immanuela Kanta

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

udział w wykładach, zaliczenie ćwiczeń

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

praca pisemna

Sylabusy
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Teorie kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.110.5cd424d7be63d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi informacjami na temat wybranych teorii
kultury, ze szczególnym uwzględnieniem teorii wypracowanych w obrębie socjologii kultury oraz studiów
kulturowych. Kurs ma zadanie wstępnie zakreślić panoramę teorii kultury, które potencjalnie mogą przydać się
studentom w ich własnych poszukiwaniach zainteresowań kulturowych oraz ewentualnych badaniach.

C2

Dodatkowo studenci zapoznani zostają z historią używania terminu „kultura”, jego wieloznacznością oraz różnymi
sposobami wyodrębniania podsystemów kultury.

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

terminologię z zakresu badań kultury i wybrane teorie
kultury

SNB_K1_W03

esej, zaliczenie

W2

diagnozy stanu współczesnej kultury zachodniej
formułowane w studiach nad kulturą

SNB_K1_W03

esej, zaliczenie

W3

metody analizowania zjawisk kulturowych
wypracowane na gruncie socjologii kultury, studiów
kulturowych i kulturoznawstwa

SNB_K1_W04

esej

U1

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi
dla badań nad kulturą prowadzonych przez takie
dyscypliny jak socjologia kultury i studia kulturowe

SNB_K1_U03

esej

U2

określić rolę poszczególnych podsystemów kultury
współczesnej

SNB_K1_U05

esej

U3

prezentować efekty swoich analiz w formie pisemnych
prac naukowych

SNB_K1_U06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego organizowania i realizowania
wyznaczonych zadań

SNB_K1_K02

esej, zaliczenie

K2

myśleć i działać w sposób kreatywny

SNB_K1_K06

esej, zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

analiza problemu

15

przygotowanie eseju

30

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Teorie kultury - przegląd paradygmatów (zajęcia 1-5)

W1, W3, U1

2.

Anatomia kultury (zajęcia 6-9)

W3, U1

3.

Aspekty kultury w ujęciu teoretycznym (zajęcia 10-15)

W2, U2

4.

Autorska próba zastosowania teorii kultury do analizy współczesności - metody
pracy i postulat kreatywności myślenia (wszystkie zajęcia i prace zaliczeniowe)

W3, U3, K1, K2

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

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

esej

Kurs kończy się egzaminem pisemnym w postaci eseju naukowego.
Warunkiem przyjęcia pracy egzaminacyjnej jest uzyskanie zaliczenia
ćwiczeń.

esej, zaliczenie

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach i aktywność
oraz opracowanie zadanych tekstów w postaci tabel. będące formą
przygotowania do egzaminu. By zostać sklasyﬁkowanym, student musi
wziąć udział w co najmniej połowie ćwiczeń. Dwie nieusprawiedliwione
nieobecności są dopuszczalne. Wszelkie następne powyżej dolnego limitu
siedmiu nieobecności należy odrobić w formie uzgodnionej z
prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

30 / 242

Cywilizacja subkontynentu indyjskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.110.5cd424d94f120.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student zapozna się z najważniejszymi zjawiskami kulturowymi na subkontynencie (w ujęciu chronologicznym).

C2

Student pozna podstawowe tradycje rodzime i ich wartości, przemiany związane z kontaktem z tradycjami spoza
subkontynentu, co pomoże mu w zrozumieniu współczesnych wydarzeń i wzorców kulturowych mieszkańców Azji
Pd.

Efekty uczenia 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, teorie i metody badawcze z zakresu
nauk humanistycznych [SNB1A_W03]

SNB_K1_W03

egzamin pisemny, kazus,
esej, prezentacja

W2

najważniejsze buddyjskie kultury Wschodu wybranych
epok oraz procesy akulturacyjne buddyzmu w innych
kręgach kulturowych [SNB1A_W05]

SNB_K1_W05

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury (język, sztuka, religia) [SNBA_W06]

SNB_K1_W06

egzamin pisemny, kazus,
esej, prezentacja

W4

kluczowe przemiany kulturowe w buddyjskich krajach
Azji [SNB1A_W08]

SNB_K1_W08

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zdobywać wiedzę i analizować teksty
naukowe z zakresu badań nad buddyzmem
[SNB1A_U02]

SNB_K1_U02

kazus, esej, prezentacja

U2

rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury
buddyjskiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę
i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretycznometodologicznymi perspektyw badawczych
właściwych dziedzinom wykorzystywanym
w badaniach nad buddyzmem (ﬁlozoﬁa,
religioznawstwo, kulturoznawstwo itd.) [SNB1A_U04]

SNB_K1_U04

kazus, esej, prezentacja

U3

prezentować efekty swoich analiz w formie
wystąpienia ustnego [SNB1A_U07]

SNB_K1_U07

kazus, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania i pracy w grupie oraz do przyjmowania
w niej różnych ról [SNB1A_K01]

SNB_K1_K01

kazus, prezentacja

K2

samodzielnego organizowania i realizowania
wyznaczonych zadań [SNB1A_K02]

SNB_K1_K02

kazus, esej, prezentacja

K3

docenienia roli dziedzictwa kulturowego różnych
tradycji [SNB1A_K03]

SNB_K1_K03

kazus, esej, prezentacja

K4

zachowywania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych [SNB1A_K04]

SNB_K1_K04

kazus, esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Wprowadzenie do cywilizacji Indii: wstępne informacje

W1, W3

2.

Najstarszy okres w rozwoju cywilizacji - okres prehistoryczny, miasta Doliny
Indusu-Saraswati

W1, W3, U3, K2, K3, K4

3.

Arjowie i Wedy

W1, W3, U3, K1, K2, K3,
K4

4.

Starożytne państwa na przykładzie imperium Maurjów

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

5.

Religie Indii: hinduizm, buddyzm, dźinizm, chrześcijaństwo, islam, sikhizm

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

6.

Hinduizm świątynny z uwzględnieniem literatury epickiej, rozwoju mitologii

W1, W3, W4, U3, K1, K2,
K3, K4

7.

Europejczycy w Indiach
- brytyjskie dążenia do dominacji
- imperium brytyjskie

W1, W3, W4, U3, K1, K2,
K3, K4

8.

Na drodze ku niepodległości
- renesans indyjski
- walka o samodzielne państwo
- rok 1947, powstanie Indii i Pakistanu

W1, W3, W4, U3, K1, K2,
K3, K4

9.

Problemy Indii współczesnych

W1, W3, U3, K1, K2, K3,
K4

10.

Pozycja i rola kobiety od starożytności do współczesności

W1, W3, U3, K1, K2, K3,
K4

11.

Główne tradycje sceniczne: teatr, taniec, muzyka, kino.

W1, W3, U3, K1, K2, K3,
K4

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
forma egzaminu: egzamin pisemy (pytania testowe + otwarte);
uzyskanie 60% punktów z egzaminu

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

kazus, esej, prezentacja obecność, aktywność, zaliczenie dwóch kolokwiów pisemnych

Sylabusy
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Propedeutyka pracy naukowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.110.5cd424d7de9bb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z akademickim warsztatem badawczym i rozwinięcie w nich umiejętności
wyszukiwania informacji oraz krytycznego doboru źródeł na potrzeby badań kulturoznawczych.

C2

Ponadto kurs ma za zadanie przygotować studentów do tworzenia własnych prac pisemnych, jak również
zaznajomić ich z podstawowymi zasadami cytowania, przepisami dotyczącymi własności intelektualnej
i funkcjonowaniem struktur akademickich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej

SNB_K1_W10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student posiada podstawowe umiejętności badawcze
obejmujące formułowanie i analizę problemów
badawczych, dobór metod i narzędzi, opracowanie
i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązanie
problemów w zakresie kulturoznawstwa

SNB_K1_U01

zaliczenie

U2

przygotować prace pisemne o charakterze naukowym
SNB_K1_U01,
i interpretacyjnym, sformułować problem badawczy,
SNB_K1_U06,
dobrać źródła i metody analizy oraz potraﬁ
prezentować efekty swoich analiz podczas wystąpienia SNB_K1_U07
ustnego

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

rozwiązywanie zadań

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.

Struktura i władze Uniwersytetu Jagiellońskiego, regulamin studiów, metody
skutecznego wyszukiwania materiałów naukowych i właściwego ich doboru
(elektroniczne bazy).

U1

2.

Metody podnoszące kompetencje studiowania (a zwłaszcza zasady efektywnego
sporządzania notatek i wygłaszania referatów).

U1

3.

Zasady poprawnego sporządzania przypisów i bibliograﬁi w pracy naukowej oraz
zasady przygotowywania pisemnych prac naukowych.

U2

4.

Reguły ustnych prezentacji, w tym tworzenie prezentacji multimedialnych.

U1

5.

Przepisy dotyczące etycznego wymiaru badań w tym zagadnienia własności
intelektualnej i ochrony praw autorskich.

W1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Elementy antropologii społeczno-kulturowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.110.5cd424d759645.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z założeniami głównych kierunków i szkół antropologii społeczno-kulturowej od początku
dyscypliny po czasy współczesne, a także z głównymi teoriami i podejściem metodologicznym w tym zakresie

C2

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami analizy i interpretacji antropologicznej różnych wytworów
kultury i zjawiska kulturowych

C3

Rozwijanie u studentów umiejętności krytycznej analizy tekstów antropologicznych

C4

Rozwijanie u studentów umiejętności rozwiązywania problemów w grupach o różnej ilości uczestników

C5

Budowanie postawy otwartości w stosunku do Innego oraz wrażliwości międzykulturowej

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

interdyscyplinarny charakter badań antropologicznych
oraz miejsce antropologii społeczno-kulturowej
w kontekście nauk pokrewnych

W2

terminologię stosowaną w obszarze badań
antropologii społeczno-kulturowej

W3

założenia głównych kierunków i szkół w rozwoju
antropologii społeczno-kulturowej w kontekście ich
historycznej zmienności

W4

podstawowe metody badań antropologicznych

W5

podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
podsystemów kultury (m.in. języka, religii)

W6

podział kultury na podsystemy i ich związki z różnymi
sferami życia społecznego i środowiskiem naturalnym

SNB_K1_W02,
SNB_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

SNB_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

SNB_K1_W06

egzamin pisemny,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

SNB_K1_W03

egzamin pisemny,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować problemy badawcze w zakresie
zainteresowań antropologii społeczno-kulturowej,
kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

SNB_K1_U01

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

U2

analizować teksty naukowe z zakresu badań
antropologicznych

SNB_K1_U02

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

U3

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi
dla antropologii

SNB_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

SNB_K1_U03,
SNB_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

SNB_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

U4

U5

Sylabusy

rozpoznać różne rodzaje zjawisk kulturowych
i cywilizacyjnych oraz przeprowadzić ich analizę

określić rolę poszczególnych podsystemów kultury
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U6

prezentować efekty swoich analiz w formie pracy
pisemnej

SNB_K1_U06

egzamin pisemny

U7

prezentować efekty swoich analiz w formie
wystąpienia ustnego

SNB_K1_U07

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

U8

organizować i planować własną pracę uwzględniając
konieczność ustawicznego kształcenia i kolektywnego
charakteru rozwoju wiedzy

SNB_K1_U02

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej
różne role

SNB_K1_K01

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

K2

samodzielnego organizowania i realizowania
wyznaczonych zadań

SNB_K1_K02

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

K3

zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych

SNB_K1_K04

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

K4

myślenia i działania w sposób kreatywny

SNB_K1_K06

egzamin pisemny,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

K5

zachowania dbałości o etyczny wymiar badań
naukowych

SNB_K1_K08

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
127

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historyczne źródła antropologii społeczno-kulturowej i przedmiot jej badań z
uwzględnieniem historycznej zmienności

W1, W2, W3, W4, K3

2.

Interdyscyplinarny charakter antropologii i jej związki z innymi dyscyplinami

W1, W2, U2, U7, K1

3.

Metody badań antropologicznych

W3, W4, U1, U2, U7, U8,
K1, K3, K4, K5

4.

Wybrane paradygmaty badawcze w antropologii (ewolucjonizm, dyfuzjonizm,
funkcjonalizm, szkoła kultury i osobowości, strukturalizm, antropologia
interpretatywna, postmodernizm oraz najnowsze kierunki badań)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U6, U7, K1, K2, K3,
K4

5.

Subdyscypliny antropologii społeczno-kulturowej

W1, W2

6.

Analiza antropologiczna wybranych zjawisk kulturowych (magia i religia, czas i
przestrzeń, mit i rytuał, pokrewieństwo i struktura społeczna, płeć kulturowa)

W1, W2, W5, W6, U1, U2,
U3, U4, U5, U7, K1, K3,
K4

7.

Problematyka zmiany kulturowej

W6, U1, U2, U7, K4

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

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Zaliczenie ćwiczeń oraz obecność na wykładach (dopuszcza się dwie
nieusprawiedliwione obecności; 6 nieobecności i więcej skutkuje
niezaliczeniem przedmiotu) uprawniają studenta do przystąpienia do
egzaminu. Egzamin pisemny obejmuje: test jednokrotnego wyboru
oraz pytania otwarte z materiału omawianego na wykładzie oraz
ćwiczeniach – warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest
uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi. Ocena końcowa jest średnią
oceną z ćwiczeń oraz egzaminu pisemnego.

zaliczenie na ocenę,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

Obserwacji podlega zaangażowanie studenta w aktywności podczas
ćwiczeń (wyróżniająca się aktywność i zaangażowanie studenta w
wykonywane zadania będzie postawą do podniesienia oceny z
ćwiczeń o pół stopnia) oraz znajomość lektur (nieprzygotowanie jest
traktowane jak nieobecność). Podczas semestru studenci mają do
zaliczenia na ocenę dwa pisemne sprawdziany z poszczególnych
tematów omawianych podczas zajęć (na zaliczenie minimum 60%
poprawnych odpowiedzi). Obecność na ćwiczeniach jest
obowiązkowa, dopuszcza się dwie obecności, natomiast dwie kolejne
wymagają zaliczenia wskazanego przez prowadzącą materiału; 6
nieobecności i więcej skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Myślenie krytyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.110.5cd424d834f14.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z regułami rozumowania, a także zasadami rekonstrukcji, tworzenia oraz
oceny argumentacji. W trakcie zajęć studenci w sposób praktyczny wykorzystują nabywaną wiedzę (udział
w dyskusji, praca z tekstem, przygotowanie i przedstawienie prezentacji), co przekłada się na rozwinięcie
krytycznego oraz kreatywnego myślenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student potraﬁ samodzielnie przeprowadzić
rozumowanie i przedstawić (w formie prezentacji)
argumentację.

SNB_K1_U07

zaliczenie

U2

Student potraﬁ we właściwy sposób sformułować
argumenty i odpowiednio wykorzystać je podczas
dyskusji.

SNB_K1_U07

zaliczenie

SNB_K1_K01,
SNB_K1_K06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

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.

Czym jest argument?

U2, K1

2.

Retoryka

U2, K1

3.

Aspekty znaczenia

U2, K1

4.

Dedukcja

U2, K1

5.

Indukcja i prawdopodobieństwo

U2, K1

6.

Praktyczna rekonstrukcja argumentu

U2, K1

7.

Ocena argumentu

U2, K1

8.

Błędne rozumowanie

U2, K1

9.

Prezentacje studentów

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, burza mózgów, wykład
konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach. 2. Prezentacja (= przedstawienie
samodzielnie przygotowanej argumentacji). 3. Obecność (dozwolone są 3
nieobecności nieusprawiedliwione).

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Tantra buddyjska w Indiach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd558308d284.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu historii kultury buddyjskiej w okresie dominacji
buddyzmu tantrycznego w Indiach (VII/VIII–XII w.).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

buddyjską kulturę Indii z okresu dominacji tantry.

SNB_K1_W05

egzamin ustny
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W2

wszystkie wymiary indyjskiej kultury buddyjskiej
z okresu tantrycznego, jej wpływ na życie społeczne
oraz jej recepcję wśród szerokich mas społeczeństwa
średniowiecznych Indii.

SNB_K1_W07,
SNB_K1_W08

egzamin ustny

W3

podstawowe toposy literatury buddyzmu tantrycznego
w jego początkowej (indyjskiej) fazie rozwoju.

SNB_K1_W09

egzamin ustny

U1

posługiwać się podstawowymi umiejętnościami
badawczymi pozwalającymi na formułowanie i analizę
problemów badawczych dotyczących indyjskiego
buddyzmu tantrycznego.

SNB_K1_U01

egzamin ustny

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę i analizować teksty
naukowe z zakresu badań nad buddyzmem
tantrycznym.

SNB_K1_U02

egzamin ustny

U3

rozpoznawać wytwory buddyjskiej kultury tantrycznej
w Indiach i przeprowadzać jej krytyczną analizę
i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretycznometodologicznymi perspektyw badawczych
właściwych dziedzinom wykorzystywanym
w badaniach nad buddyzmem (ﬁlozoﬁa,
religioznawstwo, kulturoznawstwo itd.).

SNB_K1_U04

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego organizowania i realizowania
wyznaczonych zadań.

SNB_K1_K02

egzamin ustny

K2

docenienia wagi i zakresu wpływów indyjskiej kultury
buddyjskiej w okresie dominacji tantryzmu.

SNB_K1_K03

egzamin ustny

K3

samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej
wiedzy i umiejętności.

SNB_K1_K07

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

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
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1.

Geneza. Tradycje siddhów.

W3, U1, K1, K2

2.

Synkretyczna forma hatha jogi nathów i jej powiązania z buddyzmem;

W1, U1, U2, K1, K2

3.

Kształtowanie się samoświadomości tantry buddyjskiej: mantra-naja, paramitanaja i wadźrajana.

W1, W3, U1, K1, K2

4.

Fazy rozwoju literatury tantrycznej.

W2, U3, K1, K2

5.

Teoria ciała subtelnego.

W1, U1, K1, K2

6.

Rytuał i joga tantryczna.

W1, U1, U2, K1, K2

7.

Płeć i seks w tantrze buddyjskiej.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Tantra jako ścieżka transgresji. Zagadnienia etyczne.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

9.

Ezoteryczny język tekstów tantrycznych.

W1, W3, U2, K1, K2

10.

Tantra buddyjska a tantra hinduska i dźinijska.

W1, U1, K1, K2

11.

Rozprzestrzenianie się buddyzmu tantrycznego.

W1, U1, K1, K2

12.

Współczesne oblicze buddyzmu tantrycznego – prawdy i mity.

W2, U1, U2, K1, K2, K3

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do zaliczenia kursu niezbędna jest obecność na zajęciach z możliwością
jednej nieobecności nieusprawiedliwionej.
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Tybetańskie hagiograﬁe i pieśni urzeczywistnienia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd558304378b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie się z życiorysami i twórczością literacka mistrzów tybetańskich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe teksty kultury buddyjskiej

SNB_K1_W09

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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analizować wybrane teksty kultury tybetańskiej
i zjawiska społeczne

U1

SNB_K1_U02

zaliczenie pisemne

SNB_K1_K07

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
rozwijania i pogłębiania swojej wiedzy w zakresie
literatury buddyjskiej Tybetu

K1

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

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

życiorysy mistrzów buddyjskich Indii i Tybetu

W1, U1, K1

2.

twórczość literacka (doha) mistrzów buddyjskich Indii i Tybetu

W1, U1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
akltywny udział w zajęciach
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Bogactwo pustki. Tybetański system myślenia o rzeczywistości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd55830676ca.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie się z tybetańską interpretacja koncepcji pustki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wybrane teksty i problemy ﬁlozoﬁi tathagatagarbhy

SNB_K1_W09

zaliczenie pisemne

W2

pojęcie pustki i jego funkcje w dyskursie ﬁlozoﬁcznym
buddyzmu tybetańskiego

SNB_K1_W09

zaliczenie pisemne

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować teksty ﬁlozoﬁi tathagatagarbhy

SNB_K1_U02

zaliczenie pisemne

SNB_K1_K07

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
pogłębiania zdobytej wiedzy i prowadzenia
samodzielnych badań

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

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.

pojęcie pustki w różnych tradycjach ﬁlozoﬁcznych buddyzmu

W2, U1, K1

2.

pojęcie tathagatagarbhy

W1, U1, K1

3.

indyjskie źródła tradycji tybetańskiej

W1, W2, U1, K1

4.

pojecie pustki wypracowane w tradycji tybetańskiej

W1, W2, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach
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Buddyzm a chrześcijaństwo z perspektywy Azji Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd5583166b39.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Studenci zapoznają się z postawami wobec chrześcijaństwa i kultury chrześcijańskiej charakterystycznymi dla
wyznawców buddyzmu oraz pokrewnych tradycji religijno-ﬁlozoﬁcznych Azji Wschodniej. Będą umieli określić
motywy, dla których mieszkańcy Azji Wschodniej odrzucali (bądź pochwalali) poszczególne aspekty
chrześcijaństwa oraz odwołującej się do niego kultury zachodniej. Będą w stanie odnieść wyniesioną z kursu
wiedzę do współczesnych zjawisk z dziedziny dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego oraz współczesnej
sytuacji chrześcijaństwa w Azji 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

ma szczegółową wiedzę o różnych wymiarach
wybranych, współczesnych kultur buddyjskich i ich
związkach z innymi sferami życia społecznego

SNB_K1_W07

esej

W2

ma wiedzę o procesach historycznych,
odpowiadających za współczesną postać wybranych
kultur buddyjskich

SNB_K1_W08

esej

SNB_K1_U04

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ rozpoznać różne rodzaje wytworów kultur
buddyjskich oraz przeprowadzić ich krytyczną
i oryginalną analizę i interpretację zgodnie
z dyrektywami teoretyczno-metodologicznymi
perspektyw badawczych właściwych naukom
o kulturze i religii.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ określić zakres posiadanej wiedzy
i zidentyﬁkować jej braki

SNB_K1_K07

esej

K2

prezentując opinie i wnioski opiera się
na ugruntowanych faktach i opinii ekspertów w danej
dziedzinie

SNB_K1_K07

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do zajęć

30

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

52 / 242

Podstawowym założeniem kursu jest próba spojrzenia na tradycję chrześcijańską i
wyrosłą z niej kulturę z perspektywy światopoglądów charakterystycznych dla Azji
Wschodniej, przede wszystkim buddyzmu.
Tematy zajęć będą obejmować m.in. następujące zagadnienia:
1. Koncepcja Boga-Stwórcy w buddyzmie oraz innych tradycjach religijnoﬁlozoﬁcznych Wschodniej Azji
2. Okoliczności pojawienia się chrześcijaństwa w Azji Wschodniej
3. Polemiki buddyjsko-chrześcijańskie w czasach nowożytnych
4. Polemiki konfucjańsko-chrześcijańskie w czasach nowożytnych
5. Pierwsi wschodnioazjatyccy konwertyci i ich rozumienie chrześcijaństwa
1.

6. Prześladowania chrześcijan i ich skutki

W1, W2, U1, K1, K2

7. Wpływ chrześcijaństwa na buddyjski modernizm
8. Współcześni buddyjscy krytycy chrześcijaństwa
9. Współcześni chrześcijańscy krytycy buddyzmu
10. Chrześcijaństwo a buddyzm zen
11. Chrześcijaństwo a buddyzm Czystej Krainy
12. Dialog chrześcijańsko-buddyjski w Korei
13. Kulty chrześcijańskie a kulty bodhisattwów - na przykładzie Matki Boskiej i
Guanyin/Kannon/Quan Âm
14. Monastycyzm chrześcijański a buddyjski - próba porównania

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawową metodą sprawdzenia efektów kształcenia będzie sprawdzenie
pracy zaliczeniowej, w której student będzie musiał wykazać się
znajomością zagadnień i perspektyw badawczych poruszanych na
wykładach oraz samodzielnością w szukaniu dodatkowych źródeł.
Studenci będą również zachęcani do zadawania pytań oraz dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

53 / 242

Kobieta w buddyzmie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd5583142c4f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest prezentacja i analiza postrzegania kobiety w tradycji buddyjskiej na przestrzeni wieków. Kurs
ma za zadanie zapoznanie studentów z obrazem kobiety w buddyzmie od czasów starożytnych po współczesne,
ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy postrzegania płci biologicznej i płci kulturowej w najwcześniejszych
buddyjskich tekstach kanonicznych. Problematyka ta jest kluczowa dla zrozumienia i interpretacji współczesnych
sposobów postrzegania kobiety w buddyzmie. Punktem wyjścia będzie buddyjska tradycja monastyczna. Zajęcia
rozpoczynają się od wprowadzenia w metodę analizy poszczególnych tendencji postrzegania kobiet w buddyzmie.
Następnie omówione i zanalizowane zostaną zagadnienia takie jak: płeć kulturowa w buddyzmie, początki
monastycyzmu buddyjskiego, życie codzienne mniszek buddyjskich, seksualność kobiety w perspektywie
buddyzmu, doświadczenie religijne, postrzeganie kobiety w buddyzmie mahajany, postrzeganie kobiety
w buddyzmie wadźrajany, współczesne problemy żeńskiego monastycyzmu, feministyczne badania nad
buddyzmem, buddyjski feminizm. Konwersatoryjna forma kursu ukierunkowana jest na rozwinięcie u studentów
umiejętności analizy podejmowanych problemów.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

absolwent zna i rozumie specyﬁkę studiów nad
buddyzmem przy użyciu metod z zakresu gender
studies

SNB_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

absolwent zna i rozumie kluczowe przemiany
kulturowe w zakresie roli kobiet w buddyjskich krajach
Azji;

SNB_K1_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i analizować teksty naukowe z zakresu badań nad
buddyzmem;

SNB_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

absolwent potraﬁ posługiwać się podstawowymi
ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi
i pojęciami właściwymi dla nauk humanistycznych
i społecznych w zakresie badań nad buddyzmem

SNB_K1_U03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do docenienia roli dziedzictwa
kulturowego różnych tradycji buddyjskich

SNB_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

absolwent jest gotów do zachowywania postawy
szacunku i tolerancji wobec innych tradycji
kulturowych

SNB_K1_K04

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wprowadzenie: środowisko powstania buddyzmu, postrzeganie kobiety w Indiach
przed buddyzmem.

W1, W2, K1

2.

Powstanie zakonu mniszek i kontrowersje społeczne wokół niego.

W2, K1

3.

Charakterystyka głównych tendecji postrzegania kobiet w buddyzmie,
zagadnienia teoretyczne, metody analizy.

W1, U2

4.

Reguła zakonna jako źródło postrzegania płci kulturowej. Różnice pomiędzy regułą
W1, W2, U1
mnichów i mniszek.

5.

Seksualność kobiet w świetle kanonicznej literatury buddyjskiej.

W1, U2

6.

Doświadczenie religijne kobiet.

W2, U1, K1

7.

Gender w buddyzmie: modele kobiecości w świetle modeli męskości, trzecia płeć.

W1, U2

8.

Macierzyństwo

W1, W2, U1, K1, K2

9.

Wizja kobiety w buddyzmie nurtu mahajana.

W2, U1, K1

10.

Postrzeganie kobiet w buddyzmie wadźrajana.

W2, U1, K1

11.

Mniszki buddyjskie w Azji i na Zachodzie – historia i współczesne problemy.

W2, U2, K1, K2

12.

Feministyczne badania nad buddyzmem, buddyjski feminizm, feministyczna
krytyka buddyzmu.

W1, W2, U2, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność (dopuszczalne trzy nieobecności), aktywność na zajęciach,
końcowe kolokwium ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie tekstów naukowych, obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Systemy myślenia w cywilizacjach Wschodu: Indie, Chiny, Japonia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.1150.5cd424da6094b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student powinien poznać podstawowe elementy koncepcyjne składające się na pierwotne obrazy świata
mentalnego fundujące cywilizację indyjską, chińską, japońską, i porównawczo zachodnią (greckie
i chrześcijańskie obrazy), czyli powinien wiedzieć, co się składa na właściwą dla danej cywilizacji tzw. „wiedzę tła”
oraz powinien sprawnie prowadzić wybrane rozumowania w systemie myślenia właściwego dla danej formy
kultury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma wiedzę o teoretycznych podstawach
poszczególnych kierunków i systemów myśli chińskiej,
indyjskiej, japońskiej i buddyjskiej, które mają
charakter źródłowy dla kształtowania się form danych
cywilizacji.

SNB_K1_W02,
SNB_K1_W05,
SNB_K1_W08

egzamin ustny,
zaliczenie

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U02,
SNB_K1_U04,
SNB_K1_U07

egzamin ustny,
zaliczenie

SNB_K1_K01,
SNB_K1_K02,
SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04,
SNB_K1_K06,
SNB_K1_K07,
SNB_K1_K08,
SNB_K1_K09

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

w szczególności student powinien osiągnąć
umiejętność: • analizowania historycznych źródłowych
systemów zawartych w księgach mądrościowych
w ramach metodologii charakterystycznej dla badań
porównawczych, w których przyjmuje się kategorie
i zasady logiki formalnej za wspólną podstawę
porównywania • prowadzenia rozumowań w modelu
interpretacyjnym odmiennym od tzw. modeli kultury
zachodniej ( model greko-hellenistyczny
i chrześcijański) • opisu/interpretacji wzajemnych
związków analizowanych światów mentalnych
z odpowiednim kontekstem kulturowym, w tym
polityczno-społecznym, • rozumienia znaczenia pojęć
teoretycznych oraz rozpoznawania warunków ich
prawidłowego użycia, • posługiwania się odpowiednimi
fragmentami tekstów źródłowych w celu uzasadnienia
stawianych tez.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

umiejętność realizowania działań w środowisku
wielokulturowym.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

uczestnictwo w egzaminie

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

25

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie referatu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
155

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

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.

Podstawy ideowe cywilizacji Indii, Chin, Japonii i buddyzmu w zakresie odpowiedzi
na pytania dotyczące rozumienia tego, co w danym kręgu kulturowym znaczy
kategoria:
• Świat
• Człowiek, jego miejsce w świecie i sposoby realizowania się w nim
• To, co istnieje i jak istnieje
• Język i formy kultury
• Mądrość
• Prawda, piękno, dobro
• Formy i miejsce kultury religijnej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

egzamin ustny

ćwiczenia

zaliczenie

zaliczenie

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

egzamin ustny

ćwiczenia

prezentacja, zaliczenie

aktywna obecność, zaliczenie

Sylabusy
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Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

egzamin ustny

ćwiczenia

zaliczenie

zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bez wymagań wstępnych

Sylabusy
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Literatura tybetańska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd55830214ea.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

- zaznajomienie uczestników z kanonem literatury tybetańskiej – od oratury po formy współczesne;

C2

- wykształcenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów powstających w odmiennym kręgu kulturowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe metody analizy i interpretacji literatury
tybetańskiej

SNB_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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SNB_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U1

rozpoznawać podstawowe tybetańskie gatunki
literackie oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę
i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretycznometodologicznymi perspektyw badawczych
właściwych dziedzinom wykorzystywanym
w badaniach nad literatura i buddyzmem
(literaturoznawstwo, religioznawstwo,
kulturoznawstwo itd.)

SNB_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

prezentować efekty swoich analiz w formie pisemnych
prac naukowych

SNB_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U3

prezentować efekty swoich analiz w formie
wystąpienia ustnego

SNB_K1_U07

zaliczenie na ocenę

W2

podstawowe teksty literatury tybetańskiej w tym
wybrane buddyjskie teksty kanoniczne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania i pracy w grupie oraz do przyjmowania
w niej różnych ról

SNB_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

docenienia roli dziedzictwa kulturowego tybetańskiej
tradycji literackiej

SNB_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K3

zachowywania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych

SNB_K1_K04

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie eseju

10

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Cechy charakterystyczne literatury tybetańskiej, gatunki literackie.

W1

2.

Periodyzacja. Okres przedliteracki i literatura starożytna.

W2, U1, U3

3.

Główne cykle narracyjne, bajka zwierzęca.

W2, U1, U3, K2

4.

Struktura modułowa w epice. Opowieści trupa (Bam sgrung) i inne zabytki
literatury ludowej.

W2, U1, U3, K1, K3

5.

Tybetańska wersja "Kopciuszka" - tropy interpretacyjne.

W2, U1, U2, U3, K1, K3

6.

Topos śmierci w literaturze tybetańskiej. Tybetańska księga umarłych.

W2, U1, U3, K3

7.

Epos bohaterski ludów koczowniczych. Porządek fabularny i porządek
dydaktyczny Gesariady. Funkcje tekstu i obrazu w widowisku teatralnym. Formy
podawcze w dramacie.

W2, U1, U3, K2

8.

Literatura historyczna i hagiograﬁczna.

W2, U1, U3, K2

9.

Język symboliczny w podręcznikach rytuałów, przewodnikach po krainach
mitycznych i miejscach pielgrzymek.

W2, U1, U3, K3

10.

Literatura religijna i tzw. literatura na ścieżce.

W2, U1, U3

11.

Literatura mądrościowa. Traktaty ﬁlozoﬁczne i podręczniki debat.

W2, U1, U3

12.

Tybetańskie systemy wersyﬁkacyjne w układzie historycznym i typologicznym.

W2, U1, U3, K1

13.

Obrazowanie poetyckie i jego typy (m.in. Milarepa, Dalajlama VI, Shabkar).

W2, U1, U3

14.

Przełom XX-wieczny, Gendun Chophel – „zbuntowany mnich”.

W2, U1, U3

15.

Tybetańska literatura współczesna w Chinach i diasporze - podobieństwa i różnice. W2, U1, U2, U3

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aby być dopuszczonym do egzaminu, należy uzyskać zaliczenie ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 60%
poprawnych odpowiedzi z całości zadań egzaminacyjnych.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń są: obecność, znajomość lektur
(wskazanych przez prowadzącego ćwiczenia) umożliwiająca aktywność
na zajęciach, przygotowania jednego problemowego zagadnienia:
zaliczenie na ocenę
wprowadzenia uczestników w temat, a następnie poprowadzenie i
moderowanie dyskusji oraz napisanie eseju na wybrany, uzgodniony z
prowadzącym, temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Znajomość języka angielskiego.

Sylabusy
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Anthropology of Southeast Asia – culture, society and politics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd55830f30ac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The goal of the course is to give an introduction to the Anthropology of Southeast Asia. The course is intended for
an audience without prior knowledge about the subject. Topics discussed will include: 1. "Golden Age" of
Southeast Asia- historical roots of Southeast Asia 2. Islam, Sinicization, and Indianization: Migration and trade. 3.
Southeast Asia as a “crossroads of religions” 4. Colonization and its eﬀects on Southeast Asia 5. The spread of
foreign political ideologies in Southeast Asia. Communism and nationalism in the anthropological perspective. 6.
Chinese diaspora, immigrants and refugees in Southeast Asia 7.Ethnic minorities and ethnic identiﬁcation in the
region 8. Globalization and contemporary society in Southeast Asia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna podstawową terminologię stosowaną
w studiach nad buddyzmem oraz jej zastosowanie
w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych;

SNB_K1_W01

egzamin pisemny

W2

student zna podstawowe metody analizy i interpretacji
różnych wytworów kultury (język, sztuka, religia,
prawo);

SNB_K1_W06

egzamin pisemny

W3

student zna terminologię, teorie i metody badawcze
z zakresu nauk humanistycznych i społecznych;

SNB_K1_W03

egzamin pisemny

U1

posługiwać się podstawowymi umiejętnościami
badawczymi pozwalającymi na formułowanie i analizę
problemów badawczych, kierując się wskazówkami
opiekuna naukowego

SNB_K1_U01

egzamin pisemny

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę i analizować teksty
naukowe z zakresu badań nad buddyzmem

SNB_K1_U02

egzamin pisemny

U3

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi
dla nauk humanistycznych i społecznych w zakresie
badań nad buddyzmem

SNB_K1_U03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

docenienia roli dziedzictwa kulturowego różnych
tradycji

SNB_K1_K03

egzamin pisemny

K2

zachowywania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych

SNB_K1_K04

egzamin pisemny

K3

uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów i różnych jego form

SNB_K1_K05

egzamin pisemny

K4

samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej
wiedzy i umiejętności

SNB_K1_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Introductory remarks, an overview of the material. Location and deﬁnition of
the region

W1, W3, U1, U3, K1

2.

2. Studies on Southeast Asia in the perspective of regional and interdisciplinary
research.

W2, W3, U3, K1

3.

3. The inﬂuence of the geographical environment on the local types of settlement
and economy, people of the mountains, people of the valleys, people of the sea

W2, W3, U3, K1, K2

4.

4. Cultural backgrounds of Southeast Asia. Traditional family and society, value
systems, institutions and types of social ties in Southeast Asia

W3, U1, K1, K2, K3

5.

5. "Golden Age" of Southeast Asia. Introduction to the history of Southeast Asia

W2, U1, U2, K1, K2, K4

6.

6. Ethnic minorities and ethnic identiﬁcation in the region

W2, W3, U1, K1, K2, K3,
K4

7.

7. Chinese diaspora, immigrants and refugees in Southeast Asia

W3, U1, K2

8.

8. The spread of foreign political ideologies in Southeast Asia. Communism and
nationalism in the anthropological perspective.

W2, W3, U1, K1, K2, K4

9.

9.Politics, local governments and economic transformation in Southeast Asia

W2, W3, U1, K1, K2, K4

10.

10. Art, music, and architecture.

W2, U1, K1

11.

11. Globalization, industrialization, urbanization and contemporary society in
Southeast Asia.

W3, U2, U3, K1, K2, K4

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

The basis for admission to the exam is active participation in classes.
Three absences are allowed; the fourth and ﬁfth result in a reduction of
the examination grade by 5% each. Six and more absences result in
failing the course and inability to take the exam. The written examination
consists of closed and open tasks, devoted to particular topics discussed
in the course and in the recommended reading. To pass the course, you
must get 60% of correct answers from the whole exam tasks. The dates of
the exam will be determined in consultation with the students at least two
weeks before the session
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Himation, burka, kimono – stroje w kulturach Europy i Azji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd558318818e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu stroju w różnych kulturach.

C2

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z interpretacją i analizą strojów oraz wpływu zapożyczeń.

C3

Zapoznanie studentów z metodami analizy i interpretacji zjawisk dotyczących kulturowej i społecznej roli stroju.

Efekty uczenia 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 metody analizy i interpretacji zjawisk
dotyczących kulturowej i społecznej roli stroju;

SNB_K1_W06

egzamin pisemny

SNB_K1_U05

egzamin pisemny

SNB_K1_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać obserwacji i interpretacji charakteru ubioru
z perspektywy interdyscyplinarnej, określić wpływy,
zapożyczenia z innych kultur

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do zachowywania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych

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.

Strój w starożytnej Mezopotamii i Egipcie

W1, U1, K1

2.

Ubiór w starożytnej Grecji

W1, U1, K1

3.

Odzież Etrusków i Rzymian

W1, U1, K1

4.

Ubiór w klasycznym świecie arabsko-muzułmańskim

W1, U1, K1

5.

Współczesne stroje arabskie

W1, U1, K1

6.

Strój w kulturze Iranu od czasów starożytnych do współczesności.

W1, U1, K1

7.

Stroje w Azji Centralnej.

W1, U1, K1

8.

Strój w dawnych Indiach - przedstawienia w sztuce i literaturze

W1, U1, K1

9.

Indie. Strój po epoce kolonialnej i współcześnie

W1, U1, K1

10.

Indie. Stroje regionalne i ozdoby

W1, U1, K1

11.

Strój w kulturze Tybetu, Bhutanu i Mongolii

W1, U1, K1

12.

Hanbok - strój koreański

W1, U1, K1

13.

Kimono - strój japoński

W1, U1, K1

14.

Mundur wojskowy

W1, U1, K1

Sylabusy
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Zapożyczenia modowe, cytaty azjatyckie w strojach współczesnych projektantów
zachodnich

15.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

obecność na zajęciach (dopuszcza się maksymalnie 4 nieobecności) zdany
egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie

Sylabusy
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Od piramidy do mauzoleum – pochówki i zwyczaje pogrzebowe
w starożytnym Egipcie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd55831ca202.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat cywilizacji starożytnego Egiptu.

C2

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z interpretacją różnych zjawisk kulturowych z perspektywy
porównawczej.

C3

Zapoznanie studenta z kulturowymi zjawiskami związanymi z pochówkiem i wiarą w życie pozagrobowe
w starożytnym Egipcie.

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 metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury starożytnego Egiptu (architektura,
sztuka, wierzenia, religia);

SNB_K1_W06

egzamin ustny

SNB_K1_U05

egzamin ustny

SNB_K1_K03

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ określić rolę poszczególnych podsystemów
kultury starożytnego Egiptu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do docenienia roli dziedzictwa kulturowego
starożytnego Egiptu

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.

Architektura grobowa okresu predynastycznego.

W1, U1, K1

2.

Piramidy egipskie

W1, U1, K1

3.

Dolina Królów i Królowych.

W1, U1, K1

4.

Nekropole możnowładców.

W1, U1, K1

5.

Grobowce w okresie grecko-rzymskim. Wpływy innych kultur i religii.

W1, U1, K1

6.

Dekoracje grobowców i ich wyposażenie.

W1, U1, K1

7.

Literatura, Teksty Piramid i Teksty Sarkofagów.

W1, U1, K1

8.

Księgi Umarłych.

W1, U1, K1

9.

Wierzenia w życie pośmiertne.

W1, U1, K1

10.

Bóg Ozyrys.

W1, U1, K1

11.

Bóstwa związane ze zmarłymi.

W1, U1, K1

Sylabusy
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12.

Pogrzeb w starożytnym Egipcie.

W1, U1, K1

13.

Rytuał balsamowania i inne rytuały związane z pochówkiem.

W1, U1, K1

14.

Święta i pamięć o zmarłych.

W1, U1, K1

15.

Śmierć i odrodzenie w egipskiej literaturze i sztuce.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność (dopuszczalne są trzy nieobecności), zaliczony egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie

Sylabusy
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W starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd55831eaf99.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu kultury starożytnego Egiptu..

C2

Zapoznanie studenta z różnymi podsystemami kultury i ich związkach z różnymi strefami życia społecznego.

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji
różnych wytworów kultury (architektura, sztuka,
religia,literatura prawo);

SNB_K1_W06

egzamin ustny,
zaliczenie

SNB_K1_U05

egzamin ustny,
zaliczenie

SNB_K1_K04

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ określić rolę poszczególnych podsystemów
kultury starożytnego Egiptu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

gotów do zachowywania postawy szacunku i tolerancji
wobec tradycji kulturowych starożytnego Egiptu.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do egzaminu

50

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

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.

Społeczeństwo egipskie.

W1, U1, K1

2.

Wybrane zagadnienia z architektury i sztuki.

W1, U1, K1

3.

Wierzenia i obyczaje.

W1, U1, K1

4.

Egipt darem Nilu, podstawy gospodarki

W1, U1, K1

5.

Profesje starożytnych Egipcjan.

W1, U1, K1

6.

Nauka egipska.

W1, U1, K1

7.

Nauki moralne w literaturze egipskiej.

W1, U1, K1

Sylabusy
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8.

Wyprawy wojenne i handlowe

W1, U1, K1

9.

Dom i rodzina.

W1, U1, K1

10.

Pozycja i rola kobiety w starożytnym Egipcie.

W1, U1, K1

11.

Ubiór i biżuteria.

W1, U1, K1

12.

Diety i uczty.

W1, U1, K1

13.

Taniec, muzyka i sport.

W1, U1, K1

14.

Największe osiągnięcia w kulturze i nauce starożytnego Egiptu.

W1, U1, K1

15.

Egiptomania. Wpływ cywilizacji egipskiej na kulturę współczesną.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

obecność, zdany egzamin

ćwiczenia

zaliczenie

obecność, aktywność, referat z prezentacją

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie

Sylabusy
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Mowa ciała
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cc2edf9e8a5d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaznajomienie jego uczestników z obszarami mowy ciała (mimiką, kontaktem wzrokowym,
ułożeniem i ruchem głowy, gestami, ułożeniem ciała) oraz szerszym kontekstem komunikacji niewerbalnej (np.
„organizacją przestrzeni”), jak i ze znakami i sygnałami, jakie możemy wysyłać przy pomocy ciała, co ma wpłynąć
na poprawę komunikacji interpersonalnej uczestników.

Efekty uczenia 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 elementy komunikacji niewerbalnej,
której częścią jest mowa ciała.

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W06

egzamin pisemny

W2

Student zna znaki i sygnały stosowane w komunikacji
niewerbalnej.

SNB_K1_W06

egzamin pisemny

W3

Student rozumie przyczyny powstawania
nieporozumień w konkretnych sytuacjach komunikacji
interpersonalnej.

SNB_K1_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prawidłowo odczytywać wysyłane
znaki i sygnały.

SNB_K1_U01

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
w codziennych sytuacjach, m.in. w celu poprawy
własnej komunikacji interpersonalnej.

SNB_K1_U01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest świadomy różnic indywidualnych,
środowiskowych oraz kulturowych wpływających
na mowę niewerbalną.

SNB_K1_K03

egzamin pisemny

K2

Student jest gotów postępować zgodnie z zasadami
właściwymi danemu środowisku, kulturze.

SNB_K1_K09

egzamin pisemny

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.

Komunikowanie werbalne a niewerbalne.

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Różnorodność komunikacji niewerbalnej – świat znaków.

W1, W2, U1, K1

3.

Elementy mowy ciała.

W1, U1, U2, K1

4.

„Kobieca” i „męska” mowa ciała.

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

Sylabusy
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5.

Ubiór i wygląd zewnętrzny.

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

6.

Mowa ciała a praca.

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

7.

Mowa ciała w kontaktach międzykulturowych.

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

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena uzyskana z końcowego egzaminu, przeprowadzonego
pod koniec semestru. Aby zaliczyć końcowy egzamin należy uzyskać co
najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.
Obecność w zajęciach nie jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd558326553b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest dostarczenie uczestnikom narzędzi pomocnych do zrozumienia, jak jest możliwa
porównawcza analiza prawa, w jaki sposób dochodzi do wyróżnienia głównych tradycji prawnych, co te tradycje
różnicuje na poziomie podstawowych założeń i cech, na czym polega specyﬁka i wyjątkowość zachodniego ujęcia
prawa i gdzie można lokować kulturowe i historyczne źródła zachodniego rozumienia prawa (blok pierwszy).
Słuchacze powinni też uchwycić, czym - jako style prawne - różnią się dwie duże tradycje zachodnie, czyli
tradycja prawa stanowionego (pisanego) i prawa sędziowskiego (precedensowego, common law). Następnie
zrozumieć, co decyduje o cechach poszczególnych stylów zachodnich - romańskiego, germańskiego, common
law, holenderskiego, szwajcarskiego i skandynawskiego. Wreszcie w kontekście prawa europejskiego prowadzone
będą rozważania o tym, czy i jak możliwe jest prawo europejskie, czy zagraża ono ukształtowanym historycznie
tradycjom narodowym, a być może je wręcz eliminuje, czy też obie jakości kulturowe i społeczne - prawa
narodowe i prawo europejskie - dają się pogodzić.

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

jak jest możliwa porównawcza (metoda) analiza
prawa,

SNB_K1_W03

egzamin pisemny / ustny

W2

w jaki sposób dochodzi do wyróżnienia głównych
tradycji prawnych, co te tradycje różnicuje
na poziomie podstawowych założeń i cech

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

W3

na czym polega specyﬁka i wyjątkowość zachodniego
ujęcia prawa i gdzie można lokować kulturowe
i historyczne źródła zachodniego rozumienia prawa

SNB_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

W4

zna i rozumie, czym różnią się dwie duże tradycje
zachodnie, czyli tradycja prawa stanowionego
(pisanego) i prawa sędziowskiego (precedensowego,
common law). Rozumie następnie, co decyduje
o cechach poszczególnych stylów zachodnich romańskiego, germańskiego, common law,
holenderskiego, szwajcarskiego i skandynawskiego.
Wreszcie, już w kontekście prawa europejskiego, wie,
czym jest prawo europejskie i czy zagraża ono
ukształtowanym historycznie tradycjom narodowym,
a być może je wręcz eliminuje; wie, jak obie jakości
kulturowe i społeczne - prawa narodowe i prawo
europejskie - dają się pogodzić.

SNB_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować metody badań porównawczych

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U03

egzamin pisemny / ustny

U2

samodzielnie identyﬁkować cechy wyróżniające
poszczególnych systemów prawnych i łączyć je
z innymi systemami (podsystemami) kulturowospołecznymi

SNB_K1_U03,
SNB_K1_U04,
SNB_K1_U05

egzamin pisemny / ustny

U3

potraﬁ wykorzystać podstawową i klasyczną literaturę
z zakresu metodologii oraz analizy i opisu kultur
prawnych

SNB_K1_U02,
SNB_K1_U03,
SNB_K1_U09

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dostrzeżenie i docenienie zróżnicowania kulturowego
oraz związków poszczególnych elementów systemów
społeczno-kulturowych

SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04

egzamin pisemny / ustny

K2

umiejętność samodzielnego (indywidualnego
i w zespole badawczym) prowadzenia badań zgodnie
z rygorami metod naukowych

SNB_K1_K02,
SNB_K1_K06

egzamin pisemny / ustny

K3

umiejętność zaprezentowania i przekazania innym
własnej wiedzy w sposób krytyczny

SNB_K1_K05,
SNB_K1_K06

egzamin pisemny / ustny

K4

umiejętność samodzielnego rozwijania własnej wiedzy

SNB_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

przygotowanie do zajęć

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

2

analiza problemu

4

rozwiązywanie zadań problemowych

4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

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.

Wykład ma charakter prawnoporównawczy, ale jest dostosowany do specyﬁki
studiów nieprawniczych, zwłaszcza kulturoznawczych, i nie zakłada posiadania
przez słuchacza znajomości prawa innej niż potoczna. Celem zajęć jest
przedstawienie cech charakterystycznych i "stylów" myślenia o prawie oraz
miejsca zajmowanego przez prawo w trzech dużych tradycjach kulturowych
(zachodnia, islamska i dalekowschodnia). Dojdzie do tego m.in. przez omówienie
założeń dotyczących pochodzenia prawa, możliwości jego tworzenia przez ludzi,
związku z innymi społecznymi systemami normatywnymi, rozumienia uprawnień i
obowiązków. Punktem odniesienia jest "własna" zachodnia tradycja prawna i jej
specyﬁka oraz wyjątkowość dostrzegana m.in. w klasycznej typologii Maxa
Webera.

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

2.

Wykład został podzielony na dwa bloki (części). Pierwszy blok na służyć
uchwyceniu oraz zrozumieniu czynników, jakie decydują o cechach "stylu prawa".
Na tym tle będą prowadzone dalsze rozważania. Punktem odniesienia została
uczyniona zachodnia kultura prawna, z którą będą konfrontowane dwie inne
tradycje niezachodnie - islamska i dalekowschodnia. Kultura islamu jest
prezentowana, analogicznie jak zachodnia, jako legalna (legalistyczna), ale
zwrócona zostanie uwagi na odmienności tego legalizmu. Ilustracją
dalekowschodniego podejścia do prawa będzie Japonia, gdzie dodatkowo doszło,
w celu modernizacji państwa, do recepcji zachodniego prawa, początkowo
francuskiego, a następnie niemieckiego. Japonia stanowi więc jednocześnie
swoiste "laboratorium antropologiczne", bo w niezachodniej kulturze, dodatkowo
nielegalistycznej (a nawet antylegalistycznej), doszło do przeniesienia prawa
pochodzącego z innego kręgu kulturowego. Zadane zostanie też pytanie o
kulturowe i historyczne źródła zachodniej tradycji prawnej.

W2, W3, U2, K1, K2

Sylabusy
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Część wykładu poświęcona tradycjom Zachodu zmierzać będzie do
zaprezentowania głównych rodzin prawa: romańskiej, germańskiej oraz common
law. Uwaga zostanie także zwrócona na pewne szczególne przypadki holenderski, szwajcarski, skandynawski oraz problemy występujące w młodych,
pokomunistycznych demokracjach Europy Środkowo-Wschodniej, a także na
miejsce zajmowane przez polski system prawny. Wykład zakończą rozważania nad W4, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4
wyłanianiem się prawa europejskiego, mechanizmami dokonywania zapożyczeń i
integracji oraz współczesnym przenikaniem się tradycji prawnych w Europie. W tej
części prowadzący zajęcia nawiąże do własnych prac z zakresu prawa
europejskiego, specjalizacji w tym obszarze prawa oraz "praktykowania" prawa, w
tym w roli sędziego ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu
(2014-2016).

3.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na zajęciach
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Boginie w mitologiach świata
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd55832873e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu przedstawienie żeńskich postaci mitycznych we właściwych dla siebie, odmiennych kontekstach
historycznych i kulturowych oraz uświadomienie różnorodności funkcji i atrybutów tych postaci.

C2

Rozwija krytyczne nastawienia wobec klasycznych interdyscyplinarnych koncepcji badawczych związanych
z postacią bogini, przede wszystkim zaś wobec łączenia żeńskich postaci mitycznych wyłącznie ze sferą płodności
i kompleksem symbolicznym ziemia-woda-księżyc.

C3

Celem kursu jest również zapoznanie studentów z klasycznymi i najnowszymi koncepcjami w badaniach nad
żeńską postacią mityczną.

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 podstawową terminologię stosowaną
w interdyscyplinarnych badaniach
komparatystycznych nad mitem oraz jej zastosowania
w obrębie poszczególnych dyscyplin naukowych

SNB_K1_W03

egzamin ustny

W2

podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury związanych z mitologią właściwe dla
wybranych tradycji (wśród nich starożytnej Grecji, Azji
Południowej, Mezoameryki) oraz sposoby ich
wykorzystania w badaniach

SNB_K1_W06

egzamin ustny

SNB_K1_U01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania
w różnych źródłach, krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystania informacji dotyczących zjawisk
kulturowych takich jak mit

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ samodzielnie lub w ramach grupy realizować
wyznaczone zadania

SNB_K1_K02

prezentacja

K2

ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego
własnego państwa i innych tradycji kulturowych

SNB_K1_K04

egzamin ustny,
prezentacja

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

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.

Wybrane przykłady żeńskich bóstw z mitologii ludów indoeuropejskich (Hindusi,
Irańczycy, Grecy, Celtowie, Skandynawowie, Słowianie).

W1, W2, U1, K2

2.

Boginie w mitologiach obu Ameryk.

W2, U1, K2

3.

Wybrane kobiece hipostazy w systemach ﬁlozoﬁczno-religijnych (gnostycka Soﬁa,
alchemiczna syrena etc.).

W2, U1, K2

4.

Dzieje koncepcji matriarchatu, począwszy od Bachofena, poprzez Briﬀaulta i
Schmidta po krytykę tej koncepcji ze strony współczesnych antropologów i
historyków, a także klasyczne teorie na temat żeńskich postaci mitycznych:
rozwiązania Junga i Neumanna, Eliadego, Pettazzoniego, Gimbutas i in.

W1, W2, K2

5.

Współczesne perspektywy badawcze podejmujących problem żeńskiej postaci
mitycznej: Douglas, Fluehr-Lobban, Gross, Bechtel, Gilmore i in.

W1, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Egzamin ustny (opanowanie przynajmniej 60% zagadnień). Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest udział w zajęciach i zaliczenie ćwiczeń.

ćwiczenia

prezentacja

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie wygłoszonego referatu oraz obecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy

86 / 242

Synkretyzm religijny na przykładzie współczesnego Meksyku i Gwatemali
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd55832a8f3d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z podstawową terminologią związaną z interdyscyplinarnymi badaniami
nad procesami synkretycznymi w kulturze, w szczególności we współczesnych zjawiskach religijnych na obszarze
Meksyku i Gwatemali, a także licznymi przykładami tychże oraz ich historią.

Efekty uczenia 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 stosowaną
w interdyscyplinarnych badaniach nad synkretyzmem
w Meksyku i Gwatemali oraz jej zastosowania
w obrębie poszczególnych dyscyplin naukowych

SNB_K1_W03

egzamin ustny

W2

podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury związanych z synkretyczną
religijnością w Meksyku i Gwatemali oraz sposoby ich
wykorzystania w badaniach

SNB_K1_W06

egzamin ustny

W3

student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową
z zakresu obszarów kulturowych i językowych,
w szczególności: ich literatury, historii, systemów
religijnych i ﬁlozoﬁcznych w Meksyku i Gwatemali

SNB_K1_W07

egzamin ustny

SNB_K1_U01

prezentacja

SNB_K1_K04

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania
w różnych źródłach, krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystania informacji dotyczących
synkretycznych zjawisk kulturowych w Meksyku
i Gwatemali

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego
własnego państwa i innych tradycji kulturowych

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

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.

Wprowadzenie do historii Meksyku i Gwatemali.

W1, W2, W3

2.

Współczesna kosmowizja i rytuały Tzutujili z Gwatemali.

W3, U1, K1

3.

Współczesna kosmowizja i rytuały Mazateców z Oaxaca.

W3, U1, K1

4.

Współczesna kosmowizja i rytuały Nahua z centralnego Meksyku.

W3, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Egzamin ustny (opanowanie przynajmniej 60% zagadnień). Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest udział w zajęciach i zaliczenie ćwiczeń.

ćwiczenia

prezentacja

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie wygłoszonego referatu oraz obecności i
udziału w dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Wojna a kultura – Zachód, Rosja, Japonia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd55832cabb9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z kulturoznawczymi aspektami zjawiska wojny. Kurs ma na celu spojrzenie na wojnę jak
na zjawisko kulturowe i pokazanie, w jaki sposób wojny toczone przez społeczności z różnych kręgów kulturowych
– zachodniego, rosyjskiego oraz japońskiego - różnią się od siebie.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu socjologicznych, antropologicznych oraz wojskowo-strategicznych koncepcji,
szukających związków pomiędzy kulturą społeczeństw a toczonymi przez nie wojnami.

C3

Zapoznanie studentów ze specyﬁcznymi cechami zachodniego, rosyjskiego oraz japońskiego sposobu
prowadzenia wojny oraz ich ewolucją.

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

podstawową terminologię, teorie i metody badawcze
wykorzystywane w kulturowych studiach nad wojną,
a także ma świadomość kompleksowego charakteru
zjawiska wojny oraz specyﬁki wielości sposobów
prowadzenia wojen i relacji łączących je z kulturą.

SNB_K1_W03

egzamin pisemny

W2

specyﬁkę sposobów prowadzenia wojen w trzech
omawianych kręgach kulturowych: zachodnim,
rosyjskim oraz japońskim.

SNB_K1_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować zagadnienia związane z genezą zjawiska
wojny, sposobami jej prowadzenia, a także relacji
łączących wojnę z kulturą .

SNB_K1_U05

egzamin pisemny

U2

rozpoznawać i interpretować charakterystyczne
sposoby prowadzenia wojen w trzech różnych kręgach
kulturowych: zachodnim, rosyjskim, japońskim.

SNB_K1_U05

egzamin pisemny

SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozumienia zróżnicowania i odmienności sposobów
myślenia i działania przedstawicieli innych kultur
w zakresie zróżnicowanych sposobów prowadzenia
wojny.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

W ramach wprowadzenia do problematyki studiów nad wojną (war studies)
omówione zostaną socjologiczne, antropologiczne oraz wojskowo-strategiczne
koncepcje, szukające związków pomiędzy kulturą społeczeństw a toczonymi przez
nie wojnami: (1) Kultura czy natura? Dyskusje wokół genezy wojny i przemocy; (2)
Czym jest wojna? Klasyczne i współczesne deﬁnicje wojny i konﬂiktu; (3) Wojna
jako zjawisko społeczno-kulturowe; (4) Kulturowy wymiar sposobów prowadzenia
wojen.

W1, U1

2.

Zachodni sposób prowadzenia wojny: (1) geneza; (2) rewolucja militarna i
dominacja Zachodu.

W2, U2, K1

3.

Rosyjski sposób prowadzenia wojny: (1) geneza; (2) paradoksy westernizacji.

W2, U2, K1

4.

Japoński sposób prowadzenia wojny: (1) geneza; (2) modernizacja doby
postfeudalnej.

W2, U2, K1

5.

Współczesne sposoby prowadzenia wojen. Globalizacja a nowe wojny.

W2, U2, K1

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia kursu jest 1) Obecność na zajęciach. Dopuszcza się
dwie nieobecności. Cztery i więcej nieobecności skutkuje niezaliczeniem
przedmiotu. 2) Egzamin w formie pisemnej, obejmujący treści
przekazywane podczas zajęć. Aby zaliczyć kurs należy w sumie uzyskać
60% poprawnych odpowiedzi z całości pytań egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Rytuał czy pigułka? Praktyki lecznicze w dawnych kulturach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd55832ed333.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat tradycji medycznych w różnych kulturach.

C2

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z interpretacją różnych zjawisk kulturowych z perspektywy
porównawczej

C3

Zapoznanie studenta z kulturowymi zjawiskami związanymi z tradycjami medycznym w wybranych cywilizacjach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potraﬁ analizować, identyﬁkować przejawy i znaczenie
tradycyjnych form lecznictwa w wybranych kulturach
oraz ich przemian we współczesnym świecie

SNB_K1_W06

egzamin pisemny

SNB_K1_U05

egzamin pisemny

SNB_K1_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać wybrane rodzaje zjawisk z zakresu kultury
medycznej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do zachowywania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych

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

Starożytna Mezopotamia, Egipt, Grecja, Rzym i Bizancjum

1.

– sakralna medycyna Mezopotamii (wróżbici i zaklinacze duchów). Związki
medycyny z religią i magią. Egipskie papirusy medyczne, źródła ikonograﬁczne,
narzędzia. Pozycja lekarza w społeczeństwie. Koncepcja zdrowia i choroby.
Wyspecjalizowane dziedziny medycyny egipskiej. Rozwój chirurgii. Rytuał
balsamowania i znajomość anatomii. Proﬁlaktyka i higiena, zabiegi, leki i
ziołolecznictwo.

W1, U1, K1

– Hipokrates i szkoły medyczne w starożytnej Grecji. Znani greccy i rzymscy
lekarze i ich teorie lecznicze. Przywileje medyków. Medycyna naukowa i
lecznictwo przyświątynne, szpitale i sanatoria. Wykorzystanie magii medycznej w
proﬁlaktyce i terapii. Tradycyjne i nowe metody lecznicze w Bizancjum.
Medycyna żydowska
- źródła do rekonstrukcji medycyny żydowskiej z późnej starożytności,
2.

W1, U1, K1
- zakres problemów medycznych rozpoznany przez rabinów,
- relacje między medycyną, magią i demonologią.

Sylabusy
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Starożytny Iran
3.

– zagadnienia medyczne w dawnych tekstach zaratusztriańskich

W1, U1, K1

– rozwój medycyny w Iranie do najazdu arabskiego
Klasyczny świat arabsko-muzułmański
– główne nurty medyczne i quasi-medyczne i ich założenia (medycyna greckomuzułmańska, medycyna proroka, medycyna ludowa),
4.

– leczenie w praktyce życia społecznego (edukacja medyczna, etyka zawodu,
kontrola lekarzy, status społeczny i majątkowy, diagnozowanie, stosowane leki,
szpitalnictwo, apteki; znachorstwo)

W1, U1, K1

– pojęcie higieny (publicznej)
Indie
- ajurweda: klasyczna medycyna indyjska;
- źródła ajurwedy i jej kontekst kulturowy;
5.

- podstawowe teksty (Ćarakasamhita i Suśrutasamhita);

W1, U1, K1

- założenia systemu medycznego (dosz, dhatu, mala);
- podstawowa charakterystyka farmakopei, procedur diagnostycznych i
medycznych, instrumentarium;
- etyka zawodowa, pozycja społeczna lekarza
Tybet i Mongolia

6.

– pojęcie zdrowia, zasady proﬁlaktyki zdrowotnej obejmującej kompleks "umysłciało-środowisko", koncepcja "drzewa medycyny" – podstawowego schematu
stosowanego w edukacji medycznej

W1, U1, K1

– kodeks lekarski z VIII w., pozycja społeczna lekarza, lamy i szamana, procedury
diagnostyczne i typy terapii
Japonia i Korea
– medycyna tradycyjna, oparta na traktatach chińskich
7.

W1, U1, K1
– metody szamańskie i ludowe leczenia psychoz i zaburzeń psychologicznych
– kwestia podejścia do choroby i chorego
Meksyk: medycyna tradycyjna i współczesna
- taksonomia termiczna jako podstawa medycyny tradycyjnej w Meksyku
W1, U1, K1

8.
- choroby wywołane urokami
- współczesne problemy tradycyjnych lekarzy z Meksyku.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach (dopuszcza się cztery nieobecności)

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie

Sylabusy
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Widelec czy pałeczki? Tradycje kulinarne w kulturach świata
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd558333cd37.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do tradycji kulinarnych w wybranych kręgach kulturowych. Granice
czasowe wyznaczone dla omawianej problematyki obejmą przede wszystkim okres klasyczny dla danej kultury,
kiedy jej wkład w formowanie się tradycji kulinarnych był najbardziej znaczący. Problematyka dotyczy podstaw
religijnych diety, a także wpływu warunków klimatycznych, ekonomicznych i społecznych na wykształcenia się
określonych nawyków żywieniowych. Poruszone zostaną zatem zagadnienia tabu jedzeniowego,
wykorzystywanych składników, przygotowywania potraw, pór posiłków, a także kultury jedzenia oraz
zróżnicowania diety w zależności od środowiska społecznego. Przegląd tradycji kulinarnych dopełni zagadnienie
metaforyki, symboliki oraz magicznych własności przypisywanych jedzeniu, a także oddziaływania i powiązań
jedzenia z kulturą i sztuką.

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 metody analizy i interpretacji zjawisk
dotyczących społecznego wymiaru jedzenia w
wybranych kręgach kulturowych

SNB_K1_W06

egzamin pisemny

SNB_K1_U05

egzamin pisemny

SNB_K1_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować i interpretować zjawiska dotyczące
tradycji kulinarnych w wybranych kręgach
kulturowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość roli dziedzictwa kulinarnego
wybranych tradycji kulturowych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kuchnia bogów – tradycje kulinarne w starożytnej Mezopotamii. Dieta
starożytnych Egipcjan źródła ikonograﬁczne, literackie i archeologiczne.

W1, U1, K1

2.

Pszenica, oliwa i wino – posiłki starożytnych Greków. Wykwintna kuchnia
starożytnych Rzymian.

W1, U1, K1

3.

Koszerność w judaizmie. Antropologiczne i rabiniczne próby ujęcia fenomenu.
Symbolika wybranych potraw żydowskich.

W1, U1

4.

Kwestia czystości/nieczystości pokarmów w Nowym Testamencie. Nakazy
żywieniowe w kontekście kształtowania się tożsamości wczesnych chrześcijan.
Posiłek jako element kultu i chrześcijańskiego życia wspólnotowego. Posiłek w
codziennej rutynie życia mniszego. Posiłek a post w myśli chrześcijańskiej.

W1, U1, K1

5.

Wegetarianizm a chrześcijaństwo. „Post Daniela” i „dieta owocowo-warzywna”.
Anty-systemowy charakter wegetarianizmu motywowanego biblijnie: dieta
bezmięsna jako sposób na „powrót do raju”.

W1, U1, K1

6.

Klasyczny świat arabsko-muzułmański: żywność w prawie muzułmańskim,
dania, napoje, desery.

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

Klasyczny świat arabsko-muzułmański: przyprawy, używki konserwowanie
żywności, adab al-ma’ida czyli kultura jedzenia.

W1, U1, K1

8.

Kuchnia dawnych Irańczyków. Potrawy obrzędowe zaratusztrian i irańskich
muzułmanów.

W1, U1, K1

9.

Co jadano w dawnych Indiach? Informacje o kuchni w źródłach literackich i
sztuce.

W1, U1, K1

10.

Wpływ tradycji religijnych na tradycje kulinarne, przepisy/zalecenia dotyczące
diety, czystość rytualna. Zakazane potrawy i produkty.

W1, U1, K1

11.

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Rola przypraw i diety w zachowaniu zdrowia i
leczeniu. Ciągłość tradycji kulinarnych a nowe smaki na subkontynencie.
Kuchnia Indii współczesnych jako mieszanka tradycji rodzimych i obcych.

W1, U1, K1

12.

KUCHNIA JAPONII: Historyczne, geograﬁczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju
kuchni japońskiej
Najważniejsze składniki i metody przyrządzania
Typowe dania kuchni japońskiej.

W1, U1, K1

13.

KUCHNIA KOREI: Historyczne, geograﬁczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju
kuchni koreańskiej
Kuchnia codzienna kiedyś i dziś
Kimchi i inne kiszonki
Najbardziej popularne dania – kuchnia koreańska na świecie.

W1, U1, K1

14.

KUCHNIA CHIN: Historyczne, geograﬁczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju
kuchni chińskiej
Kuchnie północy i południa, fuzja kulinarna
Popularne dania i przyprawy regionalne
Herbata - napój bogów, lekarstwo czy napój?

W1, U1, K1

15.

Pokarmy bogów, duchów i ludzi w Mongolii i Tybecie.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdany egzamin (60% pkt.), obecność na zajęciach (dopuszcza się
maksymalnie 4 nieobecności)

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie

Sylabusy
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Kultura celtycka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd55833821f5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze starożytną kulturą celtycką, a także z przejawami jej
elementów w świecie współczesnym.

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 dotyczącą kultury celtyckiej
w kontekście lingwistycznym, historycznym
i geograﬁcznym.

SNB_K1_W03

egzamin pisemny
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W2

Student posiada wiedzę dotyczącą ważniejszych
wytworów, osiągnięć celtyckiej kultury materialnej
i duchowej.

SNB_K1_W06

egzamin pisemny

W3

Student posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania
społeczności celtyckich.

SNB_K1_W06

egzamin pisemny

U1

Student potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
SNB_K1_U01
do weryﬁkowania zjawisk określanych jako „celtyckie”.

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ rozpoznać przejawy żywotności
tradycji celtyckiej we współczesnych społeczeństwach,
szczególnie w tych, które uważają się
za spadkobierców tej tradycji.

SNB_K1_U05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do rozpoznawania elementów
właściwych kulturze celtyckiej.

SNB_K1_K03

egzamin pisemny

K2

Student ma świadomość zasięgu i oddziaływania
kultury celtyckiej.

SNB_K1_K04

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie do egzaminu

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.

Źródła wiedzy o Celtach.

W1, U1, K2

2.

Zasięg „świata celtyckiego” i jego upadek.

W1, U1, K2

3.

Funkcjonowanie społeczności celtyckich.

W2, W3, U1, U2, K1, K2

4.

Elementy kultury celtyckiej.

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

5.

Wpływy kultury celtyckiej na obszarach Polski.

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

Sylabusy
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6.

Kultura celtycka we współczesnym świecie.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Uzyskanie minimum 60% maksymalnej liczby punktów na egzaminie
pisemnym przeprowadzony w terminach określonych w regulacjach UJ pod
koniec semestru (I i II termin).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.
Obecność w zajęciach nie jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Wybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd55833a3c94.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy i kompetencji porównawczych w zakresie procesów
społeczno politycznych kreujących nacjonalizmy i separatyzmy w Azji( np. porównania z Europą ) uświadomienie
studentom problemów dotyczących motywacji do budowy nacjonalizmów i upolityczniania różnych aspektów
życia jednostki i wspólnoty.

Efekty uczenia 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 i adaptowanie europejskich koncepcji państwa
narodowego w warunkach społeczno politycznych Azji
oraz konsekwencje tych procesów na tym terenie.

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W06

egzamin ustny

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U07,
SNB_K1_U09

egzamin ustny

SNB_K1_K02,
SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04,
SNB_K1_K06

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Analizować procesy historyczno społeczne w Azji Płd
w kontekście ich wpływu na tworzenie nacjonalizmów
i separatyzmów, Student potraﬁ tez dokonywać
porównan przedmiotowych procesów społecznych
w Azji z analogicznymi w Europe.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Samodzielnego oceniania tekstów akademickich
dotyczących tematyki oraz do oceny napotykanych
w praktyce zjawisk społecznych i politycznych.

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

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

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.

1. Tamilowie w Indiach
2. Sri Lanka - próba tworzenia tożsamości narodowej
3. Pakistan próba tworzenia tożsamości narodowej
4. Bengalczycy- historia tożsamości
5. Baluczowie - aspiracje narodowo separatystyczne
6. Ruchy separatystyczne w Bangladesz- lud Czakma
7. Regiony pogranicza Azji Płd - Kalat - Nepal cześć I
8. Regiony pogranicza Azji Płd - Kalat - Nepal cześć II
9. Sind- aspiracje narodowe
10. Dyskurs eurocentryczny część I
11. Dyskurs eurocentryczny część II
12. Bangladesz - skuteczny separatyzm
13. Podział Indii 1947
14. Tożsamości etniczne Azji w okresie kolonialnym
15. Rola państw poza Azja Płd w kreowaniu projektów separatystycznych

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecnosc na wykladach

Wymagania wstępne i dodatkowe
wskazana znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Contemporary Issues of South Asian Politics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd55833c535d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem realizowanym przed Przedmiot przekazanie studentom wiedzy z zakresu genezy( tzn . dynamiki procesów)
i zródeł współczesnych problemów dotyczących polityki w Azji Płd.

Efekty uczenia 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 będzie rozumiał relacje pomiędzy historycznospołecznym rozwojem a tworzeniem się tożsamości
w Azji Płd.Przedstawienie wybranych politycznych
tematów umożliwi studentowi/ studentce śledzenie
tych procesów. Beda przestawiane case studies
w zakresie tematu.

SNB_K1_W03

egzamin ustny

W2

Kompetencje do przedstawiania tematów
przedstawianych na przykładach z Azji z tymi z Europy

SNB_K1_W06

egzamin ustny

SNB_K1_U03,
SNB_K1_U07

egzamin ustny

SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04,
SNB_K1_K06

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencje analizowania tematów dotyczących
kwestii tożsamości w Azji Płd. na podstawie nabytej
wiedzy. kompetencje do zrozumienia genezy zjawisk
przeszłych i aktualnych wydarzeń w Azji Płd.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma kompetencje do przedstawiania swych
poglądów w tematyce narodu i tożsamości jako
elementów polityki w Azji Płd.

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

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.cechy charakterystyczne demokracji indyjskiej
2.Indyjska polityka zagraniczna
3.Islam w Indiach
4.Naxalici lewacka partyzantka w Indiach
5.Indyjska perspektywa kwestii kaszmiru
6.kaszmir w polityce Pakistanu
7.Indo-Polskie stosunki w XX wieku. Przegląd
8.Przegląd historyczny relacji indyjsko perskich
9. Przegląd historyczny relacji indyjsko chińskich
10. Polityczny ekstremizm w XX wiecznym hinduizmie
11. Dyskurs Eurocentryczny w kontekście relacji z Azja Płd. część I
12. Dyskurs Eurocentryczny w kontekście relacji z Azja Płd. część II
13.Polityka zagraniczna Pakistanu
14. Polityka Pakistanu wobec Afganistanu
15.Polityczne elity w tworzeniu projektu państwa narodowego w Azji Płd

1.

W1, W2, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w wykładach

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaawansowana znajomość jezyka angielskiego

Sylabusy
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Więcej światła! Fenomen światła w cywilizacji, kulturze i sztuce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd55833e6795.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą terminologię
ﬁlozoﬁczną z zakresu cywilizacji zachodniej odnoszącą
się metaﬁzyki światła

SNB_K1_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

zna i rozumie, a także potraﬁ identyﬁkować wybrane
przejawy / inspiracje metaﬁzyką światła w literaturze
i sztuce

SNB_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

rozumie wiele z zagadnień dotyczących
współczesnych zjawisk odnoszących się do: light
pollution, współczesnej kosmologii oraz socjologii
światła

SNB_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Sylabusy
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W4

potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać
i selekcjonować informacje oraz samodzielnie
formułować sądy krytyczne o charakterze
estetycznym i ﬁlozoﬁcznym odnoszące się
do wybranych przykładów sztuki europejskiej

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W06

prezentacja

W5

umie samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W06

prezentacja

W6

rozpoznaje i krytycznie analizuje elementy dziedzictwa
kulturowego i systemów symbolicznych wybranych
kultur, potraﬁ ustalić znaczenia tych wytworów oraz
ich miejsce w procesie historyczno-kulturowym

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ samodzielnie organizować i realizować
wyznaczone zadania

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U05,
SNB_K1_U07

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

ma świadomość roli dziedzictwa ﬁlozoﬁcznego
i artystycznego w wybranych tradycjach kulturowych

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U05,
SNB_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ docenić dorobek kultury obcej oraz własnej

SNB_K1_K04

zaliczenie pisemne

K2

posiada kompetencje do pracy w środowisku
międzykulturowym

SNB_K1_K07,
SNB_K1_K09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

5

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

5

przygotowanie do zajęć

7

analiza źródeł historycznych

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

6

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.

Kultura światła – podstawowe symboliczne znaczenia światła w kulturze
europejskiej – wykład wprowadzający;

W1, W2, K1, K2

2.

Problem Light Pollution – zanieczyszczenie światłem.

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

3.

Metaﬁzyka światła w starożytności i jej artystyczne przejawy

W1, W4, W5, U1, U2

4.

Metaﬁzyka światła średniowiecza i jej artystyczne przejawy

W1, W4, W5, W6, U1, U2

5.

Współczesna żydowska sztuka światła

W2, W3

6.

Poetyckie i ﬁlmowe metafory światła

W2, W4, U1, U2, K1, K2

7.

Święta świateł w kulturach świata

W4, W6, U1, K1, K2

8.

Big Bang i emanacja w ujęciu kulturowy

W1, W3, U1

9.

Socjologia i psychologia światła

W1, W3

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywny udział,
prezentacja grupowa
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Hasztag: kultura. Praktyczny wymiar badań porównawczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.1584689368.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest pokazanie studentom, w jaki sposób można praktycznie zastosować wiedzę nabytą podczas
studiów pierwszego stopnia. W ramach kursu studenci realizują projekty, w których implementują treści
przyswojone w trakcie edukacji i nabywają analitycznej umiejętności porównywania zjawisk z różnych kręgów
kulturowych.

Sylabusy

112 / 242

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wykorzystywać wiedzę nabytą podczas
innych kursów do realizacji zadań praktycznych.

SNB_K1_U04

projekt

U2

Student potraﬁ prezentować wyniki swoich badań
w formie wystąpienia ustnego.

SNB_K1_U07

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma świadomość innych kultur i ich miejsca
we współczesnym świecie.

SNB_K1_K03

projekt

K2

Student jest gotów do poruszania się w środowisku
międzykulturowym.

SNB_K1_K04,
SNB_K1_K05,
SNB_K1_K09

projekt

K3

Student jest gotów do kreatywnego działania
i współdziałania, potraﬁ pracować w grupie
i realizować wspólnie projekty o różnorodnej formie
i charakterze.

SNB_K1_K01,
SNB_K1_K06

projekt

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

15

przygotowanie projektu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

15

przygotowanie projektu

60

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wiedza o kulturach i cywilizacjach a otoczenie społeczno-gospodarcze.

U1, K1

2.

Wprowadzenie do nowych mediów i komunikacji cyfrowej.

U1

3.

Między Wschodem a Zachodem – globalizacja, glokalizacja i soft power w ujęciu
praktycznym.

U1, U2, K1, K2, K3

4.

Filtrowanie „szumu” informacyjnego w mediach światowych.

U1, U2, K1, K2, K3

5.

Analiza porównawcza fenomenów kulturowych w cywilizacjach Wschodu i
Zachodu.

U1, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia zajęć (zaliczenie bez oceny) jest
obecność (dozwolona 1 nieobecność nieusprawiedliwiona), aktywny udział
w zajęciach i zaliczenie 2 z 3 zaplanowanych projektów.

projekt

Semestr 5
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia zajęć (zaliczenie bez oceny) jest obecność
(dozwolona 1 nieobecność nieusprawiedliwiona), aktywny udział w
zajęciach i zaliczenie 2 z 3 zaplanowanych projektów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest znajomość języka angielskiego umożliwiająca zrozumienie treści pojawiających się w różnych
mediach.

Sylabusy
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Kurs nie jest przeznaczony dla studentów I roku studiów I stopnia.

Sylabusy
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Popkultura japońska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.12F0.5cd42d2127d74.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami i dziełami japońskiej popkultury w szerokim ujęciu

C2

uświadomienie studentom znaczenia japońskiej popkultury dla zrozumienia kultury i społeczeństwa współczesnej
Japonii

C3

zarysowanie różnorodności i wielości zagadnień japońskiej popkultury, co wskaże studentom tropy i umożliwi
dalsze samodzielne badania w tej dziedzinie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna terminologię stosowaną w kulturoznawstwie
i w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
w zakresie studiów nad popkulturą japońską

SNB_K1_W03

zaliczenie pisemne

W2

posiada obszerną wiedzę o różnych dziedzinach
japońskiej popkultury i jej związkach z innymi sferami
kultury

SNB_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3

zna i rozumie metody analizy i interpretacji tekstów
japońskiej popkultury

SNB_K1_W06

prezentacja

W4

zna i rozumie związki japońskiej popkultury
z tradycyjną kulturą japońską

SNB_K1_W07,
SNB_K1_W08

zaliczenie pisemne

W5

rozumie genezę japońskiej popkultury i miejsce
poszczególnych zjawisk w odniesieniu do japońskiej
historii kultury

SNB_K1_W08

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ rozpoznać teksty kultury należące
do japońskiej popkultury oraz przeprowadzić analizę
i interpretację wybranych dzieł

SNB_K1_U01

prezentacja

U2

potraﬁ wyszukiwać i analizować informacje dotyczące
zjawisk popkultury japońskiej oraz samodzielnie
formułować w odniesieniu do nich sądy krytyczne

SNB_K1_U04

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość roli dziedzictwa japońskiej popkultury
jako części tradycji innych kultur

SNB_K1_K03

prezentacja

K2

aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów, interesuje się aktualnymi
wydarzeniami w popkulturze i życiu codziennym
Japonii

SNB_K1_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K3

posiada głębokie zrozumienie zjawisk japońskiej
popkultury, które umożliwia mu dalsze samodzielne
rozwijania tematu w oparciu o własne badania

SNB_K1_K07

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K4

jest gotów do analizy i uczestniczenia w życiu
społecznym w międzykulturowym wymiarze

SNB_K1_K09

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie referatu

5

przygotowanie do zajęć

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

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.

Teoria i charakterystyka japońskiej popkultury

W1, W3, K1

2.

Historia japońskiej popkultury

W4, W5

3.

Życie codzienne w Japonii

W2, W3, W4, K1

4.

Cool Japan

W2, W3, U2, K2, K3

5.

Japońskie gry

W2, W3, U1

6.

Manga, anime i cosplay

W2, W3, U1, U2, K2

7.

Japońska telewizja

W2, W3, U1, U2, K2, K3

8.

Japońska muzyka

W2, W3, W4, U1, U2, K2

9.

Sztuki performatywne

W2, W3, U1, U2, K2

10.

Japońska moda

W2, W3, U1, U2, K2

11.

Harajuku i kultura alternatywna

W2, W3, U1, U2, K2

12.

Japońska popkultura a tradycja

W2, W4, W5, K1, K3

13.

Japońska popkultura na Zachodzie

W2, K1, K2, K3, K4

14.

Podsumowanie i przyszłość japońskiej popkultury

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, krótka prezentacja na zajęciach, zaliczenie
pisemne
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Kultura Meksyku - perspektywa antropologiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.6048ae504a65d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem kursu jest zaznajomienie studentów z elementami kultury współczesnego Meksyku oraz
umieszczenie ich w szerszym kontekście dziedzictwa Mezoameryki. Całość zostanie przedstawiona w oparciu
o wybrane teorie antropologiczne, co przełoży się na ułatwienie zrozumienie omawianych zjawisk.

C2

Ponadto kurs ma na celu przybliżenie słuchaczom wiedzy na temat kultur prekolumbijskiej Mezoameryki, których
pozostałości wciąż manifestują się we współczesnym Meksyku. Perspektywa diachroniczna pozwoli
na prześledzenia zmian analizowanych fenomenów i zrozumienie współcześnie kultywowanych zwyczajów.

C3

Zajęcia są przewidziane jako konwersatorium i mają pozwolić uczestnikom na doskonalenie umiejętności
publicznego wypowiadania się, krytycznej analizy treści oraz prowadzenia dyskusji.

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 potraﬁ wymienić wybrane elementy kultury
Meksyku i praktykowane rytuały oraz rozumie ich rolę
w całokształcie dziedzictwa Mezoameryki

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W04,
SNB_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna wybrane kultury Mezoameryki
prekolumbijskiej i rozumie ich rolę w kształtowaniu
współczesnego Meksyku

SNB_K1_W05,
SNB_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna wybrane teorie antropologiczne i potraﬁ
zastosować je do opisu kultury współczesnego
Meksyku

SNB_K1_W01,
SNB_K1_W02,
SNB_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

łączyć fakty oraz samodzielnie i krytycznie analizować
badane zjawiska kultury oraz publicznie prezentować
efekty swojej pracy

SNB_K1_U03,
SNB_K1_U06,
SNB_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2

umiejętnie dobierać paradygmaty badawcze i pojęcia
wykorzystywane w badaniach nad kulturą Meksyku
oraz dokonywać analizy porównawczej podobnych
zjawisk zaobserwowanych w innych kulturach

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U05,
SNB_K1_U06,
SNB_K1_U07

zaliczenie na ocenę

K1

samodzielnego poszerzania wiedzy na temat
poszczególnych elementów kultury Meksyku oraz
podobnych zaobserwowanych w innych kręgach
kulturowych

SNB_K1_K06,
SNB_K1_K07,
SNB_K1_K09

zaliczenie na ocenę

K2

współpracy z innymi osobami w celu poszerzenia
swojej wiedzy oraz prezentacji wyników wspólnych
badań

SNB_K1_K01,
SNB_K1_K02,
SNB_K1_K06

zaliczenie na ocenę

K3

student rozumie swój wpływ jako badacza
na analizowany fenomen i jest gotów do zachowania
postawy tolerancji, szacunku oraz zrozumienia dla
osób wywodzących się z innej kultury

SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04,
SNB_K1_K09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do zajęć

10

analiza problemu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Sylabusy
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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.

Prezentacja wybranych kultur Mezoameryki przed podbojem hiszpańskim oraz ich
manifestacja w kulturze współczesnego Meksyku

W1, W2, U1, K2

2.

Tożsamość Meksykanina, relacje rodzinne wśród meksykańskich społeczności
tradycyjnych, system compadrazgo

W1, W3, U1, U2, K1, K3

3.

Naguales i tonales jako przykład towarzyszy duchowych

W1, W2, W3, U2, K1

4.

Zwierzęta i rośliny w wierzeniach i mitach meksykańskich

W1, W2, U2, K1

5.

Szamani, czarownicy i "święte dzieci" oraz religijność synkretyczna Meksyku.

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

6.

Tradycyjna medycyna meksykańska w XXI wieku

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

7.

Różne sposoby postrzegania śmierci w społeczeństwie meksykańskim

W1, W2, W3, U2, K1, K3

8.

Edukacja w Meksyku

W3, U1, K1

9.

Wyzwania i problemy współczesnego Meksyku, Zapatyści, narcocultura i
femicidos.

W3, U1, U2, K1, K2, K3

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność, aktywne uczestnictwo w
zajęciach oraz praca pisemna. Dopuszcza się dwie nieobecności
zaliczenie na ocenę nieusprawiedliwione, a każda kolejna musi zostać usprawiedliwiona oraz
zaliczona na dyżurze. Pięć i więcej nieobecności uniemożliwia zaliczenie
przedmiotu. Nieprzygotowanie do zajęć jest traktowane jak nieobecność.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Islam i zarządzanie strachem w Polsce oraz UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.6048c88f480b9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu teorii polityki oraz analiza pojęcia "polityka strachu"

C2

Omówienie różnych technik zarządzania strachem

C3

Zapoznanie uczestników_czek z kontekstami europejskiej i polskiej islamofobii (oraz wybranymi przykładami
islamofobii w USA)

C4

przekazanie wiedzy dotyczącej konkretnych przykładów użyć w czasie różnych europejskich kampanii
wyborczych

C5

Zapoznanie uczestników_czek z możliwymi sposobami przeciwdziałania

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

różne techniki i mechanizmy zarządzania strachem

SNB_K1_W08

zaliczenie ustne

W2

konteksty europejskiej i polskiej islamofobii

SNB_K1_W04,
SNB_K1_W06

zaliczenie ustne

W3

różne formy stereotypów i schematów dotyczących
islamu / społeczności muzułmańskiej w Europie i
Polsce

SNB_K1_W06,
SNB_K1_W08

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać konkretne przykłady użycia mechanizmów
zarządzania strachem

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U05

prezentacja

U2

wskazać konkretne przykłady islamofobii

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U03

esej

SNB_K1_K01,
SNB_K1_K02,
SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04,
SNB_K1_K06,
SNB_K1_K09

zaliczenie ustne, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przeciwdziałania dyskryminacji społeczności
muzułmańskiej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

30

Przygotowanie prac pisemnych

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

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.

Prawda jako zagrożenie dla polityki Tekst: H. Arendt, Między czasem minionym a
przyszłym (fragment) Literatura dodatkowa: E. Canetti, Masa i władza

W1

2.

Polityka kulturalna i kształtowanie myślenia Tekst: R. Rorty, Filozoﬁa jako polityka
kulturalna (fragment) Literatura dodatkowa: M. Horkheimer, Nowe pojęcie
ideologii

W1

3.

Co to jest zarządzanie strachem? Teksty: P. Cywiński, F. Katner, J. Ziółkowski,
Zarządzanie strachem. Jak prawica wygrywa debatę publiczną w Polsce oraz Z.
Bauman [wywiad], Handlarze strachu

W1, W2, U1

4.

Islam – krótkie wprowadzenie Teksty: J. Bielawski, Wstęp do tłumaczenia Koranu,
A. Candiard, Zrozumieć islam? (fragmenty)

W3, U2

5.

Migracja – krótkie wprowadzenie Teksty: P. Kingsley, Nowa odyseja (fragment), O.
Martinez, Bestia (fragment) Literatura dodatkowa: H. Thiollet, Migranci, migracje.
O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie

U1, U2

6.

Co to jest islamofobia? Tekst: M. Bobako, Islamofobia jako technologia władzy.
Studium z antropologii politycznej (fragment) Literatura dodatkowa: Z. Bauman,
Obcy u naszych drzwi

W2, W3, U2

7.

Islamofobia jako rasizm Teksty: F. Fanon, Czarna skóra, białe maski (fragment), M.
Bobako, Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej
W2
(fragment)

8.

Polityczne wykorzystanie strachu przed islamem – tożsamość narodowa Teksty: A.
Mbembe, Polityka wrogości (fragment), M. Bobako, Islamofobia jako technologia
władzy. Studium z antropologii politycznej (fragment)

U1

9.

Polityczne wykorzystanie strachu przed islamem – tożsamość religijna Teksty: A.
Wilczyńska, K. Wilczyński, In Poland the Stranger Threatens Christianity: Polish
Catholics and Their Attitude Towards Refugees, M. Bobako, Islamofobia jako
technologia władzy. Studium z antropologii politycznej (fragment) Literatura
dodatkowa: K. Pędziwiatr [wywiad], Jest wielu Jacków Międlarów w polskich
seminariac

W3

10.

Polityczne wykorzystanie strachu przed islamem – tożsamość liberalna Teksty: A.
Sikora, Wolność, równość, przemoc (fragment), M. Markowski, Wojny
nowoczesnych plemion (fragment), M. Bobako, Islamofobia jako technologia
władzy. Studium z antropologii politycznej (fragment)

W1, W2

11.

Zarządzanie strachem w praktyce – studium przypadków

U1, U2, K1

12.

Zarządzanie strachem – rola mediów Teksty: Ch. Le Duﬀ, Shitshow (fragment), M.
Taibbi, Nienawiść sp. z.o.o. (fragment), Ch. Wylie, Mindf*ck. Cambridge Analytica
czyli jak popsuć demokrację (fragment)

U1, K1

13.

Zarządzanie strachem. Czy coś można zrobić? Teksty: A. R. Hochschild, Obcy we
własnym kraju. Gniew i żal amerykańskiej prawicy (fragment), T. Terzani, Listy
przeciwko wojnie (fragment) Literatura dodatkowa: E. Bloch, Rzeczywistość
antycypowana

K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
konspekty
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Forma i warunki zaliczenia: Max. 2 nieobecności (pozostałe podlegają odrabianiu) Streszczenia tekstów w formie konspektu
0-6 konspektów = ocena cząstkowa: 2 7-8 konspektów = ocena cząstkowa: 3 9-10 konspektów = ocena cząstkowa: 4 11 i
więcej konspektów = ocena cząstkowa: 5 Teksty będą udostępniane uczestniczkom i uczestnikom kursu minimum 7 dni
przed zajęciami. Termin przesłania konspektu (krótkiego streszczenia, max 1000 znaków ze spacjami, zawierającego opis
głównych tez prezentowanych przez autorkę lub autora) to poniedziałek wieczór przed zajęciami. Konspekt należy przesłać
e-mailem: drkmwilczynski@gmail.com Aktywność (aktywność liczona jest tak samo jak za streszczenia. Na każdych zajęciach
można zyskać jednego plusa). Praca pisemna ok. 3000-3600 znaków ze spacjami LUB prezentacja w czasie zajęć.

Sylabusy
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Od mistrzów kina klasycznego po wirtuozów anime i twórców
ekstremalnych. Oblicza kina Japonii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.6048d9692d9ed.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z najważniejszymi kierunkami w rozwoju kinematograﬁi japońskiej od połowy XX wieku do początków
XXI w.

C2

Zrozumienie procesów społeczno-kulturowych i ekonomicznych kształtujących oblicze kina japońskiego w XX
i XXI wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
student ma uporządkowaną wiedzę na temat kina
japońskiego i jego ewolucji od połowy XX wieku
do początków XXI wieku. Rozumie w jaki sposób
przemiany społeczno-kulturowe kształtowały przemysł
kinematograﬁczny w Japonii od połowy XX
do początków XXI wieku

SNB_K1_W08

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U1

porównuje i analizuje różne rozwiązania formalne
w ﬁlmach i umie powiązać treści analizowanych
wytworów kultury z ogólnymi zmianami społecznymi
i kulturowymi.

SNB_K1_U04,
SNB_K1_U07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2

student potraﬁ krytycznie analizować wytwory kultury,
szczególnie kinematograﬁi, szczególnie w japońskim
kontekście społeczno-kulturowym.

SNB_K1_U04,
SNB_K1_U07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przekazywania wiedzy i umiejętności innym osobom,
współdziałania z innymi w roli zarówno członka jak
i lidera zespołu.

SNB_K1_K01,
SNB_K1_K04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K2

sprawność komunikowania się, wyrażania swoich
poglądów z poszanowaniem innych osób i ich
podglądów, branie pod uwagę różnic kulturowych
w ocenie różnych wytworów kultury

SNB_K1_K04,
SNB_K1_K09

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K3

poszukiwania i zdobywania nowej wiedzy,
kreatywnego odczytywania tekstów kultury w ramach
szerszego kontekstu cywilizacyjnego

SNB_K1_K02,
SNB_K1_K07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

przygotowanie do zajęć

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kinematograﬁa japońska po II wojnie światowej - wyzwania, problemy i sukcesy.

W1, U1, K3

Sylabusy
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2.

Yasujiro Ozu – pochwała prostoty: wczesna i dojrzała fazy twórczości.

W1, U2, K3

3.

Yasujiro Ozu - pochwała prostoty: twórczość dojrzała i późna.

W1, U2, K3

4.

Kenji Mizoguchi – melodramaty codzienności: najważniejsze cechy twórczości,
kształtowanie stylu.

W1, U1, U2, K3

5.

Kenji Mizoguchi – melodramaty codzienności: krytyka społeczna i aﬁrmacja
artystów.

W1, U1, U2, K3

6.

Akira Kurosawa – wielogłos w twórczości.

W1, U2, K3

7.

Akira Kurosawa - mistrz kina japońskiego: ewolucja stylu i tematyki.

W1, U2, K2

8.

Nagisa Oshima – buntownik bez powodu? Przełom w kinie lat 60.

W1, U1, U2, K2, K3

9.

Kino Hibakusha - ocaleni opowiadają swoje historie.

W1, U1, U2, K2, K3

10.

Godzilla atakuje! O potworach i spółce.

W1, U1, U2, K2, K3

11.

Pinku eiga, czyli kino jako wyzwanie.

W1, U1, U2, K2, K3

12.

Japońskie Asia Extreme – międzynarodowy fenomen i wyzwanie rzucone
społeczeństwu.

W1, U1, U2, K2

13.

Japoński horror - ewolucja tematyki i poetyki.

W1, U1, U2, K2, K3

14.

Od Akiry do Spirited Away – dlaczego kochamy anime?

W1, U1, K1, K2, K3

15.

Anime XXI wieku - nowe trendy w animacji.

W1, U1, U2, K1, K2, K3

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na co najmniej 80% zajęć, aktywność podczas
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę zajęć, zaprezentowanie materiału podczas zaliczenia
końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK

Sylabusy
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Kultury Traków, Scytów, Germanów i Basków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.6049cb36493fc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom kursu dawnych kultur Traków, Scytów, Germanów i Basków (na długo
przed wprowadzeniem chrześcijaństwa), które miały znaczący udział w kształtowaniu się współczesnej kultury
europejskiej.

C2

Zapoznanie studentów z kulturami europejskimi, do których w dalszym ciągu odwołuje się wiele różnorakich
ruchów, m.in. neopogańskich czy też nacjonalistycznych, szukając w nich poparcia dla swoich ideologii.

C3

Uświadomienie studentom, iż Europa stanowi mozaikę narodów o różnorodnych podstawach kulturowych,
dlatego też zrozumienie pewnych zjawisk występujących w obrębie tej wielkiej wspólnoty nie jest możliwe bez
odwołania się do korzeni poszczególnych kultur.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student posiada wiedzę dotyczącą rozmieszczenia
w przestrzeni i czasie ludów, których kultury są
omawiane na kursie.

SNB_K1_W03

egzamin pisemny

W2

Student zna źródła wiedzy o danych kulturach oraz ich
specyﬁkę.

SNB_K1_W06

egzamin pisemny

W3

Student zna najsłynniejsze zabytki piśmiennicze
kultury germańskiej.

SNB_K1_W06

egzamin pisemny

W4

Student zna charakterystyczne cechy oraz elementy
kultur przedstawionych na kursie.

SNB_K1_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
do krytycznej analizy i oceny informacji pojawiających
się w mediach na temat omawianych na kursie kultur.

SNB_K1_U01

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ rozpoznać przejawy żywotności
dawnych tradycji we współczesnych społeczeństwach.

SNB_K1_U01

egzamin pisemny

U3

Student potraﬁ rozpoznać elementy dawnych kultur
we współczesnej popkulturze.

SNB_K1_U01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do rozpoznania elementów
właściwych danej kulturze.

SNB_K1_K06

egzamin pisemny

K2

Student jest przygotowany do spostrzegania
zależności kulturowo-politycznych.

SNB_K1_K06

egzamin pisemny

K3

Student jest świadomy bogactwa kulturowego Europy
w jej różnorodności.

SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04,
SNB_K1_K09

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza dokumentów programowych

50

analiza badań i sprawozdań

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.

Kultura tracka: źródła wiedzy o niej i jej twórcach; ramy czasowe oraz zasięg
geograﬁczny tejże kultury; etnos tracki; osadnictwo trackie; charakter
społeczności; plemiona trackie; rozwój państwowości trackiej; relacje trackotrojańskie; wspólne dziedzictwo tracko-greckie; kult i wierzenia; spadkobiercy
kultury trackiej.

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

2.

Kultura scytyjska: źródła wiedzy o niej i jej twórcach; ramy czasowe oraz zasięg
geograﬁczny tejże kultury; historyczne i legendarne pochodzenie Scytów; Mała
Scytia; koczowniczy czy osiadły lud?; kurhany scytyjskie; kult i wierzenia; sztuka
scytyjska; Scytowie w Polsce; spadkobiercy kultury scytyjskiej.

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

3.

Kultura Germanów: źródła wiedzy o niej i jej twórcach; ramy czasowe oraz zasięg
geograﬁczny tejże kultury; grupy Germanów; Skandynawowie a plemiona
południowogermańskie; rola i miejsce Islandii w kulturze germańskiej; organizacja
społeczeństwa; charakter społeczności; kosmogonia i antropogonia; kodeks
wartości moralnych zawartych w "Eddzie poetyckiej"; wierzenia i kult;
spadkobiercy kultury Germanów.

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

4.

Kultura Basków: źródła wiedzy o niej i jej twórcach; ramy czasowe oraz zasięg
geograﬁczny tejże kultury; hipotezy o pochodzeniu Basków; charakter
społeczności; znaczenie domu i pozycja kobiety; różnorodność wierzeń i kultów;
znaki solarne; spadkobiercy kultury Basków.

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

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny pod koniec semestru letniego (I i II termin)
przeprowadzony w terminach określonych w regulacjach UJ. Aby zdać
egzamin należy uzyskać minimum 60% maksymalnej liczby punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Kultury Bałtów, Słowian i Ugroﬁnów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.6049cd23e5405.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom kursu dawnych kultur Traków, Scytów, Germanów i Basków (na długo
przed wprowadzeniem chrześcijaństwa), które miały znaczący udział w kształtowaniu się współczesnej kultury
europejskiej.

C2

Zapoznanie studentów z kulturami europejskimi, do których w dalszym ciągu odwołuje się wiele różnorakich
ruchów, m.in. neopogańskich czy też nacjonalistycznych, szukając w nich poparcia dla swoich ideologii.

C3

Uświadomienie studentom, iż Europa stanowi mozaikę narodów o różnorodnych podstawach kulturowych,
dlatego też zrozumienie pewnych zjawisk występujących w obrębie tej wielkiej wspólnoty nie jest możliwe bez
odwołania się do korzeni poszczególnych kultur.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student posiada wiedzę dotyczącą rozmieszczenia
w przestrzeni i czasie ludów, których kultury są
omawiane na kursie.

SNB_K1_W03

egzamin pisemny

W2

Student zna źródła wiedzy o danych kulturach oraz ich
specyﬁkę.

SNB_K1_W06

egzamin pisemny

W3

Student zna najsłynniejsze zabytki piśmiennicze
kultury ugroﬁńskiej i bałtyjskiej.

SNB_K1_W06

egzamin pisemny

W4

Student zna charakterystyczne cechy oraz elementy
kultur przedstawionych na kursie.

SNB_K1_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
do krytycznej analizy i oceny informacji pojawiających
się w mediach na temat omawianych na kursie kultur.

SNB_K1_U01

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ rozpoznać przejawy żywotności
dawnych tradycji we współczesnych społeczeństwach.

SNB_K1_U01

egzamin pisemny

U3

Student potraﬁ rozpoznać elementy dawnych kultur
we współczesnej popkulturze.

SNB_K1_U01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do rozpoznania elementów
właściwych danej kulturze.

SNB_K1_K06

egzamin pisemny

K2

Student jest przygotowany do spostrzegania
zależności kulturowo-politycznych.

SNB_K1_K06

egzamin pisemny

K3

Student jest świadomy bogactwa kulturowego Europy
w jej różnorodności.

SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04,
SNB_K1_K09

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza dokumentów programowych

50

analiza badań i sprawozdań

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.

Kultura bałtyjska: źródła wiedzy o niej i jej twórcach; ramy czasowe oraz zasięg
geograﬁczny tejże kultury; grupy Bałtów; charakter społeczności; dainy rodzimym
źródłem wiedzy o życiu Bałtów; bałtyjski model świata a wędrówka słońca;
wierzenia i kult; łotewska ornamentyka; Bałtyjskie obrzędy i rytuały; spadkobiercy
kultury bałtyjskiej.

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

2.

Kultura słowiańska: źródła wiedzy o niej i jej twórcach; ramy czasowe oraz zasięg
geograﬁczny tejże kultury; grupy Słowian; pierwsze słowiańskie organizmy
państwowe; chrystianizacja Słowian; osadnictwo i organizacja społeczności; kult i
wierzenia; ludowa wizja świata i człowieka (święta); spadkobiercy kultury
słowiańskiej.

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

3.

Kultura Ugroﬁnów: źródła wiedzy o niej i jej twórcach; ramy czasowe oraz zasięg
geograﬁczny tejże kultury; różnorodność wspólnot ugroﬁńskich; kosmogonia i
antropogonia; świat "Kalevali"; rytuał stypy po niedźwiedziu; kult i wierzenia;
praktyki szamańskie; spadkobiercy kultury Ugroﬁnów.

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

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny pod koniec semestru letniego (I i II termin)
przeprowadzony w terminach określonych w regulacjach UJ. Aby zdać
egzamin należy uzyskać minimum 60% maksymalnej liczby punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Body Language in Practice
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd558323ae0f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest uświadomienie jego uczestnikom znaczenia mowy ciała, a szerzej – niewerbalnej komunikacji,
w życiu codziennym.

C2

Celem kursu jest nauczenie studentów, jak poprawnie interpretować sygnały wysyłane przez innych, a także, jak
pracować nad sygnałami wysyłanymi przez nich samych.

C3

Celem kursu jest poprawa interpersonalnej i międzykulturowej komunikacji studentów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna elementy niewerbalnej komunikacji
i rozumie ich znaczenie w konkretnych sytuacjach.

SNB_K1_W03

egzamin pisemny,
aktywny udział w
zajęciach, prezentacja

W2

Student zna znaki i sygnały, które mają to samo lub
różne znaczenie w różnych kulturach.

SNB_K1_W06

egzamin pisemny,
aktywny udział w
zajęciach, prezentacja

U1

Student potraﬁ dobrać znaki i sygnały odpowiednie dla
danej kultury i subkultury, tak aby zostać poprawnie
SNB_K1_U05
zrozumianym, a przy tym nie naruszyć
obowiązujących zasad.

egzamin pisemny,
aktywny udział w
zajęciach, prezentacja

U2

Student potraﬁ interpretować mowę ciała w zależności
od sytuacji, kontekstu.

SNB_K1_U01

egzamin pisemny,
aktywny udział w
zajęciach, prezentacja

U3

Student potraﬁ interpretować poprawnie werbalną
informację w kontekście niewerbalnego języka.

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U09

egzamin pisemny,
aktywny udział w
zajęciach, prezentacja

U4

Student potraﬁ zastosować zdobytą wiedzę,
obserwując osoby, które powinny być ekspertami
mowy ciała (np. aktorów w ﬁlmach).

SNB_K1_U01

egzamin pisemny,
aktywny udział w
zajęciach, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest świadomy różnic środowiskowych
i kulturowych, które mają wpływ na niewerbalną
komunikację.

SNB_K1_K09

egzamin pisemny,
aktywny udział w
zajęciach, prezentacja

K2

Student jest gotów, by zachowywać się zgodnie
z zasadami obowiązującymi w kulturze lub
subkulturze, w której się znajdzie.

SNB_K1_K09

aktywny udział w
zajęciach, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

analiza problemu

50

analiza dokumentów programowych

40

analiza badań i sprawozdań

20

analiza i przygotowanie danych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Mowa ciała a komunikacja niewerbalna – deﬁnicja, znaczenie, różnice.

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

2.

Twarz i mikroekspresje.

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

3.

Emocje (ukryte emocje).

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

4.

Kontakt wzrokowy. Reakcje źrenic.

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

5.

Wspólne cechy mowy ciała ludzi i zwierząt.

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

6.

Postawa ciała i jego ruch (np. ruch głowy, wzruszenie ramionami).

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

7.

Uścisk dłoni.

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

8.

Gesty (dotyk).

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

9.

Kobieca i męska mowa ciała ﬂirtowania.

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

10.

Głos – ton i prędkość, sposób wyrazu.

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

11.

Zachowanie w przestrzeni – terytorialność i znaczniki terytorialne.

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

12.

Naturalne i udawane zachowanie.

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

13.

Kultura a mowa ciała.

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

14.

Osobiste doświadczenie a mowa ciała.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
aktywny udział w
zajęciach,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny (krótkie odpowiedzi na otwarte pytania) pod koniec
semestru zimowego w okresie wyznaczonym przez władze UJ. Aby zdać
egzamin, należy uzyskać 60% z wszystkich możliwych punktów.
Student zostanie dopuszczony do egzaminu, jeśli: • był przygotowany
do zajęć; • aktywnie uczestniczył w kursie (m.in. brał udział w
dyskusjach związanych z materiałem, który studenci mieli
przygotować); • na zajęciach dokonał analizy mowy ciała w wybranym
przez siebie i zaakceptowanym przez prowadzącą kurs krótkim ﬁlmiku
(lub jego części). Studenci będą proszeni o przygotowanie na każde
zajęcia pewnych materiałów (głównie oglądanie ﬁlmów, ale czasami
mogą zostać poproszeni o napisanie krótkiej pracy lub przeczytanie
artykułu), które będą omawiane. W związku z tym bardzo ważne jest,
aby uczestnik kursu: • posiadał odpowiednią znajomość j. angielskiego;
• był obecny na zajęciach; • był obecny na zajęciach. Od wszystkich
studentów oczekuje się, aby regularnie uczęszczali na zajęcia. Student
może być nieobecny 3 razy w ciągu semestru obejmującego 15
spotkań. Jeśli (na skutek decyzji władz UJ) spotkań będzie mniej niż 15,
wtedy dopuszczalnych jest mniej nieobecności, np. przy 14
spotkaniach, student może być nieobecny 2 raz. Jeśli student będzie
nieobecny więcej niż dopuszczalne 3 razy (przy 15 spotkaniach) z
powodu poważnej choroby, powinie dostarczyć zwolnienie lekarskie tak
szybko, jak to możliwe, następnie zostanie poproszony albo o zdanie
odpowiedniego materiału, albo o napisanie pracy. Student będzie miał
na to 2 tygodnie. W przypadku więcej niż 5 nieobecności na 15 spotkań
student nie zostanie dopuszczony do egzaminu. Uczestnicy kursu są
uprzejmie proszeni o przybycie na pierwsze spotkanie, ponieważ
zostaną na nim omówione dokładne warunki zaliczenia kursu.
Realizowanie programu kursu rozpocznie się na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym udział w konwersacjach, dyskusjach w trakcie zajęć jest kluczowa,
ponieważ takie formy aktywności są podstawą kursu. Obecność w zajęciach jest wymagana.

Sylabusy
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Kultura Korei
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd424de5a6f4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zwięzłe przedstawienie najważniejszych wydarzeń z historii państw koreańskich, kształtujących
współczesne organizmy państwowe (Korea Południowa i Korea Północna, zbiorczo zwane Koreą), a także
wyjaśnienie mechanizmów zachowań społecznych poprzez elementy kultury takie jak religie, systemy
ﬁlozoﬁczne, warunki geograﬁczne, sąsiedzi polityczni etc.

Efekty uczenia 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 zagadnienia z zakresu kultury Korei
w szczególności: historii, systemów religijnych
i ﬁlozoﬁcznych

SNB_K1_W08

egzamin pisemny

W2

znaczenie kompleksowego charakteru koreańskiej
kultury symbolicznej w jej historycznych kontekstach.
Identyﬁkuje i interpretuje wytwory kultury swoiste dla
Korei

SNB_K1_W07

egzamin pisemny, esej

W3

student zna, rozumie i potraﬁ identyﬁkować przejawy
i znaczenie koreańskiego dziedzictwa kulturowego,
tożsamości kulturowej oraz ich przemian
we współczesnym świecie

SNB_K1_W06

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie analizować teksty naukowe
wykorzystywane w badaniach nad kulturą koreańską
i formułować na ich podstawie krytyczne sądy

SNB_K1_U02

esej

U2

rozumieć i analizować konkretne zjawiska kulturowe
i społeczne w Korei w ich wieloaspektowym
charakterze

SNB_K1_U04,
SNB_K1_U05

esej

U3

rozpoznać i zanalizować elementy dziedzictwa
kulturowego i systemów symbolicznych kultury
koreańskiej

SNB_K1_U05

esej

U4

prezentować efekty swoich analiz w formie
wystąpienia pisemnego w języku polskim

SNB_K1_U06

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów i różnych jego form

SNB_K1_K05

esej

K2

zachowania postawy szacunku w stosunku do roli
dziedzictwa kulturowego Korei

SNB_K1_K04

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie eseju

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

badania terenowe

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Pradzieje Półwyspu Koreańskiego, kultura dolmenów, jednostki etniczne na
terenie i pierwsze kontakty z sąsiadami, mityczne Gojoseon i mit o Dangunie
2. Powstanie Trzech Królestw: Goguryeo, Baekje, Silla i federacja Gaya – wpływy
chińskie i wpływy koreańskie na Japonię, sillańskie korony królewskie, kwestia
władzy zwierzchniej, legendy i mity związane z szamanizmem, uformowanie się
hwarangów,
3. Zjednoczone Silla i dalszy rozwój tożsamości koreańskiej, kwestie polityczne i
niepokoje wewnętrzne, rozwój buddyzmu i sztuki, kwestia Buyeo
4. Okres Goryeo: zrąb tożsamości narodowej Koreańczyków, skomplikowana
sytuacja wewnętrzna, upadek prestiżu rodu królewskiego, najazdy mongolskie i
trybuty, próba restauracji państwa króla Gongmina; rozwój sztuki – rzeźby,
architektury, prochu, wynalazki koreańskie, specyﬁka celadonu
5. Okres Joseon – dominacja rodu Yi, rozwój sztuki, techniki i wynalazków,
powstanie rodzimego alfabetu; najazdy japońskie (wojna Imjin), najazdy
mandżurskie, trybuty, spustoszenie kraju i cofnięcie kulturalne, konﬂikty koteryjne
i wewnątrzpaństwowe, ﬁlozoﬁa rodzima, wpływy neokonfucjanizmu; pierwsze
kontakty z Europejczykami, zamknięcie się Korei na wpływy obce, schyłek
państwa, niewydolność organizmu rządowego, upadek;
6. Okupacja japońska (1910-1945)
7. Powstanie dwóch państw koreańskich
8. Wojna Koreańska (1950-1953)
9. Korea Północna po wojnie – szybki rozwój gospodarczy i kontakty z ZSRR
10. Korea Południowa po wojnie – dyktatura wojskowa do 1992
11. Sytuacja w obu Koreach w XXI wieku (program nuklearny KRLD, Słoneczna
Polityka, uciekinierzy, obozy, niewydolność systemu; zagrożenia cywilne w RK)
12. Religie i systemy wierzeń na Półwyspie
13. Taniec, formy teatralne i przedstawienia maskowe
14. Problemy i wyzwania Półwyspu – kwestie społeczne i polityczne
15. Soft Power i Hallyu południowokoreańskie

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

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny poświęcony jest tematyce omawianej na kursie. Aby
zaliczyć kurs należy: - uzyskać min. 60% poprawnych odpowiedzi z
egzaminu (40%) - napisać poprawną pracę pisemną (50%) regularnie zamieszczać newsy z regionu na forum (10%)
egzamin pisemny, esej Obowiązkowa jest także wizyta w Galerii Europa – Daleki Wschód, lub
też na wydarzeniu związanym z kulturą koreańską. Obecność na
zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieobecności, trzecia
i czwarta skutkują obniżeniem oceny egzaminacyjnej o 5% każda. Pięć
i więcej nieobecności skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.
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Historia buddyzmu I (wczesne szkoły buddyjskie)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.120.5cd558346597d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z tematyką rozwoju wczesnego buddyzmu (określanego też jako buddyzm szkół lub
buddyzm przedmahajanistyczny).

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu przyczyn wykształcenia się we wczesnym buddyzmie różnych tradycji (szkół),
ewolucji korpusu kanonicznych tekstów, specyﬁcznych cechy buddyzmu abhidharmicznego oraz wybranych
kontrowersji doktrynalnych we wczesnym buddyzmie.

C3

Uświadomienie słuchaczom roli wczesnego buddyzmu, jako istotnego czynnika, który przygotował grunt dla
powstania mahajany.

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

Wiedza o specyﬁce studiów buddyjskich, które łączą
w sobie elementy z wielu dyscyplin, jak historia,
archeologia, ﬁlozoﬁa, kognitywistyka, religioznawstwo,
historia sztuki, lingwistyka, czy socjologia

SNB_K1_W02

egzamin ustny,
zaliczenie

W2

Ogólna wiedza o kulturach buddyjskich na przestrzeni
dziejów. Uporządkowana wiedza dotycząca historii
wczesnych szkół buddyjskich i umiejętność ich
klasyﬁkowania według różnych kryteriów. Rozumienie SNB_K1_W05,
SNB_K1_W08
logiki wewnętrznych podziałów wczesnobuddyjskich
i umiejętność krytycznego ustosunkowania się do nich.
Głębsze zrozumienie kontekstu rozwoju późniejszego
mahajanistycznego buddyzmu

egzamin ustny,
zaliczenie

W3

Znajomość specyﬁki ﬁlozoﬁi buddyjskiej

SNB_K1_W01

egzamin ustny,
zaliczenie

W4

Wiedza o kulturze buddyjskiej w jej wielu wymiarach
i powiązaniach

SNB_K1_W05,
SNB_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie

W5

Znajomość i rozumienie kanonicznych tekstów
buddyjskich

SNB_K1_W09

egzamin ustny,
zaliczenie

U1

Rozwinięcie zdolności krytycznego analizowania
tekstów źródłowych oraz opracowań, a także
syntetycznego, klarownego przedstawiania tych analiz
w formie ustnej i pisemnej

SNB_K1_U02,
SNB_K1_U04,
SNB_K1_U06,
SNB_K1_U07

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

Umiejętność rozpoznania buddyjskiej tradycji
piśmienniczej abhidharmy i jej kontekstualna analiza

SNB_K1_U04

egzamin ustny,
zaliczenie

U3

Wrażliwość na wzajemne wpływy pomiędzy różnymi
tradycjami buddyjskimi; umiejętność analizy
porównawczej

SNB_K1_U04,
SNB_K1_U05

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Rozumienie potrzeby poszerzania wiedzy
i umiejętności

SNB_K1_K07

egzamin ustny,
zaliczenie

K2

Zdolność do stawiania pytań i hipotez, dyskutowania
i dowodzenia tez argumentami w trakcie interakcji
w grupie

SNB_K1_K01,
SNB_K1_K06

egzamin ustny,
zaliczenie

K3

Świadomość własnego dziedzictwa kulturowego
i wrażliwość na dziedzictwo kultur buddyjskich

SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04

egzamin ustny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

15

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

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.

HISTORIA WCZESNEGO BUDDYZMU
* Tak zwane „sobory” wczesnobuddyjskie i związane z nimi kontrowersje
* Osiemnaście szkół i wzajemne związki między nimi
* Późniejsza historia i obszary oddziaływania wczesnych szkół buddyjskich
* Mechanizm podziałów we wczesnym buddyzmie

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

2.

KANON PISM WCZESNEGO BUDDYZMU
* Podział kanonu: trzy działy (albo „kosze”: sūtra, vinaya, abhidharma),
komentarze (aṭṭhakathā) i subkomentarze (ṭīkā) do powyższych; podręczniki
oparte na, i odnoszące się do trzech działów; alternatywne podziały kanonu
* Chronologiczna stratyﬁkacja kanonu: elementy wcześniejsze (występujące w
kanonach różnych szkół, a zatem powstałe przed ich rozejściem się) i elementy
późniejsze (związane wyłącznie z kanonem danej szkoły)
* Tworzenie i powiększanie kanonu pism jako proces integralnie związany z
rozwojem szkół buddyjskich

W2, W5, U1, U2, K1, K2,
K3

3.

NAUKA WCZESNYCH SZKÓŁ BUDDYJSKICH
* Nauka podzielana przez wczesne szkoły buddyjskie
* Sensy terminu dharma, metody klasyﬁkowania dharm; podobieństwa i różnice
między szkołami
* Podstawowe spory pomiędzy szkołami:
- Status Buddy (buddów): czy ich charakterystyki (na przykład cielesność) są
transcendentne (pozaświatowe), czy też „z tego świata”
- Status arhanta (wyzwolonego): czy jego osiągnięcie jest trwałe, czy też możliwy
jest regres; charakterystyki arhanta w porównaniu z charakterystykami buddy
- Dharmy uwarunkowane rozłączne z umysłem
- Dharmy nieuwarunkowane
- Czy dharmy umysłowe mogą być tylko dobre, bądź złe, czy też istnieją dharmy
neutralne moralnie
- Czy słowa Buddy, przekazane w sutrach, należy rozumieć dosłownie, czy też
wymagają one interpretacji i „przekładu” na język bardziej precyzyjny

W2, W3, W5, U3, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Egzamin ustny; wystarczająca aktywność i zaliczenie kolokwiów z
materiału omawianego na ćwiczeniach; warunkiem zaliczenia kursu jest
80% frekwencja.

ćwiczenia

zaliczenie

Kolokwia z omawianego na ćwiczeniach materiału, frekwencja co najmniej
80 %, aktywność.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna znajomość języka angielskiego, podstawowa wiedza o buddyzmie

Sylabusy
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Buddyzm w świetle kanonu palijskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.120.5cd5583487d24.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z fundamentami doktryny buddyjskiej tak, jak prezentowane są one w kanonie palijskim.

C2

Zapoznanie uczestników z z tekstami źródłowymi w tłumaczeniach na język angielski i polski.

C3

Przekazanie wiedzy z zakresu buddyjskiej krytyki poglądów niebuddyjskich.

C4

Zapoznanie studentów z fundamentalnymi dla buddyzmu kategoriami i pojęciami, takimi jak: cztery szlachetne
prawdy, ośmioraka ścieżka, trzy charakterystyki, pięć skandh, współzależne powstawanie, trzydzieści siedem
skrzydeł oświecenia.

C5

Uświadomienie słuchaczom problematyki dotyczącej dźhan.

C6

Zapoznanie studentów z opisami nirwany w kanonie palijskim.

C7

Uświadomienie słuchaczom sytuacji kobiet w kanonie palijskim.

C8

Kosmologia buddyjska w kanonie palijskim.

C9

Klasy i role społeczne, etapy postępu na ścieżce praktyki buddyjskiej.

C10

Aspekt językowy. Wpływ kultury oralnej. Sposób prezentacji treści: sposoby argumentowania, strategie
retoryczne.

C11

Wybitni uczniowie i uczennice buddy

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ogólna wiedza o kulturach buddyjskich na przestrzeni
dziejów.

SNB_K1_W07,
SNB_K1_W08

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

znajomość specyﬁki ﬁlozoﬁi buddyjskiej.

SNB_K1_W01,
SNB_K1_W02,
SNB_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3

wiedza o kulturze buddyjskiej w jej wielu wymiarach
i powiązaniach.

SNB_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W4

znajomość i rozumienie kanonicznych tekstów
buddyjskich.

SNB_K1_W09,
SNB_K1_W10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

SNB_K1_U02,
SNB_K1_U04,
SNB_K1_U06,
SNB_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zdolność do stawiania pytań i hipotez, dyskutowania
i dowodzenia tez argumentami w trakcie interakcji
w grupie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

gotowość do współdziałania w grupie i przyjmowania
w niej różnych ról

SNB_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K2

gotowość do docenienia roli dziedzictwa kulturowego
oraz zachowywanie postawy szacunku i tolerancji
wobec innych tradycji kulturowych

SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie referatu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

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.

Buddyjska krytyka poglądów niebuddyjskich

W1, W3, K2

2.

Cztery szlachetne prawdy

W2, W4

3.

Ośmioraka ścieżka

W2, W4

4.

Trzy charakterystyki

W2, W4

5.

Pięć skandh

W2, W4

6.

Współzależne powstawanie

W2, W4

7.

Problematyka dźhan

W2, W4

8.

37 czynników oświecenia

W2, W4

9.

Opisy nirwany w kanonie palijskim

W2, W4, U1

10.

Kosmologia buddyjska w kanonie palijskim.

W1, W3, U1

11.

Klasy i role społeczne, etapy postępu na ścieżce praktyki buddyjskiej.

W1, W3, K2

12.

Kobiety w kanonie palijskim

W1, W2, W3, W4, U1, K1

13.

Wybitni uczniowie i uczennice buddy

W1, W3

14.

Aspekt językowy. Wpływ kultury oralnej. Sposób prezentacji treści: sposoby
argumentowania, strategie retoryczne.

W3, W4, K2

15.

Podział literatury kanonu palijskiego

W1, W4, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Ocena końcowa w oparciu o ocenianie ciągłe i wyniki dwóch kolokwiów;
zaliczenie na ocenę warunki: frekwencja 80%, zadowalająca aktywność podczas zajęć,
pozytywne zaliczenie dwóch kolokwiów.

ćwiczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia: frekwencja 80%, zadowalająca aktywność podczas
zajęć, zreferowanie wybranej sutry i streszczenie zadanych lektur w
formie pracy grupowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
bierna znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Tradycyjna kultura tybetańska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.120.5cd55834b1e42.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

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

- przekazanie wiedzy z zakresu tradycyjnych wierzeń, obyczajowości i obrzędowości, w tym tybetańskiej kultury
symbolicznej;

C2

- wykształcenie umiejętności dostrzegania i odczytywania głównych kodów tybetańskiej kultury, analizowania
i interpretacji wytworów kultury właściwych dla tradycji tybetańskiej;

C3

- uświadomienie studentom procesów hybrydyzacji kulturowej oraz przemian kulturowych i społecznych
zachodzących na Wyżynie Tybetańskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

- podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
SNB_K1_W06
wytworów kultury właściwych dla tradycji tybetańskiej;

egzamin pisemny

W2

- różne wymiary tradycyjnej kultury tybetańskiej i jej
związki z różnymi sferami życia społecznego;

SNB_K1_W07

egzamin pisemny

W3

- kluczowe przemiany kulturowe na Wyżynie
Tybetańskiej i regionach ościennych.

SNB_K1_W08

egzamin pisemny

SNB_K1_U04

egzamin pisemny

SNB_K1_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury
tybetańskiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę
i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretycznometodologicznymi perspektyw badawczych
właściwych dziedzinom wykorzystywanym
w badaniach nad buddyzmem (ﬁlozoﬁa,
religioznawstwo, kulturoznawstwo itd.).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

- docenienia roli dziedzictwa kulturowego tradycji
tybetańskiej.

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.

Tybet i tybetańskość. "Tybet" w ujeciu geograﬁcznym, historycznym i
kulturowym.

W1, W2, K1

2.

Mitologem tęczy. Tybetańska koncepcja żywiołów.

U1

3.

Podstawowe idee i pojęcia charakterystyczne dla kultury tybetańskiej.

W2, U1

4.

Mity o początku i pierwsze dynastie.

W2, W3

5.

Nomadyzm i sedentaryzacja. Tradycyjne struktury społeczne.

W2

Sylabusy
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6.

Specyﬁka wierzeń i kultów ludowych.

W1, U1, K1

7.

Astrologia, kalendarz i tradycyjna medycyna.

U1, K1

8.

Bon, wyrocznie i systemy dywinacyjne.

W2, U1, K1

9.

Buddyzm w Tybecie. Historia i specyﬁka.

W3, K1

10.

Rytuały i obrzędy związane ze świętami wspólnoty.

W2

11.

Cykl życia indywidualnego – rytuały i ceremonie.

W2

12.

Toposy oratury i literatury.

U1, K1

13.

Malarstwo: dawne kanony i współczesne poszukiwania tożsamości kulturowej.

K1

14.

Kultury muzyczne Tybetu.

W2, W3

15.

Obszary wpływów kultury tybetańskiej.

W3, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aby zaliczyć kurs, należy uzyskać 60% poprawnych odpowiedzi z całości
zadań egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Sylabusy
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Filozoﬁa indyjska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.120.5cd5582fb14c7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego 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
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych koncepcji ortodoksyjnej myśli bramińskiej oraz ukazanie
najbardziej charakterystycznych pojęć ﬁlozoﬁi indyjskiej zarówno w tamtejszym kontekście kulturowym, jak
i przez porównanie ich z analogicznymi koncepcjami ﬁlozoﬁi europejskiej. Kurs ma za zadanie wykazać, iż
oryginalne spekulacje ﬁlozoﬁczne pojawiły się w Indiach bez żadnego kontaktu z ﬁlozoﬁą grecką. Początkowe
zajęcia będą omawiały najstarszą tradycję wedyjską mającą rangę Objawienia - śruti. Tradycja ta stanie się
punktem odniesienia dla kształtowania się późniejszych klasycznych szkół ﬁlozoﬁcznych. Omówieniu sześciu
ortodoksyjnych darśan (indyjskich szkół) poświęcone będą kolejne wykłady. Program kończy się przedstawieniem
podstawowych założeń tantry śiwaickiej – wielkiej syntezy ﬁlozoﬁcznej średniowiecznych Indii. Ćwiczenia
poświęcone będą objaśnianiu niektórych elementów programu wykładów, a przede wszystkim czytaniu
klasycznych tekstów źródłowych.

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 ma podstawową wiedzę, obejmującą
terminologię i pojęcia w zakresie ﬁlozoﬁi indyjskiej.

SNB_K1_W01

egzamin ustny

W2

student zna, rozumie i potraﬁ identyﬁkować przejawy
i znaczenie dziedzictwa kulturowego, tożsamości
kulturowej w zakresie ﬁlozoﬁi indyjskiej.

SNB_K1_W02

egzamin ustny

U1

student posiada podstawowe umiejętności
wyszukiwania w różnych źródłach, krytycznej oceny,
analizowania i wykorzystania informacji dotyczących
ﬁlozoﬁi indyjskiej.

SNB_K1_U01

esej, prezentacja

U2

student posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk kulturowych
w zakresie ﬁlozoﬁi indyjskiej.

SNB_K1_U03

egzamin ustny

U3

rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury oraz
przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację
SNB_K1_U04
zgodnie z dyrektywami teoretyczno–metodologicznymi
perspektyw badawczych właściwych ﬁlozoﬁi indyjskiej.

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego
Indii w zakresie ﬁlozoﬁi.

SNB_K1_K03

egzamin ustny

K2

student ma świadomość zachowania postawy
szacunku i tolerancji wobec innych tradycji
kulturowych.

SNB_K1_K04

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Objaśnienie specyﬁki myśli indyjskiej.
2. Pomysły ﬁlozoﬁczne w hymnach Rigwedy.
3. Filozoﬁa rytuału w Brahmanach.
4. Porównanie koncepcji brahmana w Brahmanach i Upaniszadach.
5. Brahmawidja jako cel rozważań soteriologicznych w Upaniszadach.

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

2.

6. Procesy emanacyjne w sankhji klasycznej.
7. Proces poznania w sankhji.
8. Teoria satkarjawady a obraz świata w sankhji.
9. Natura puruszy i jego relacja wobec prakriti w sankhji i w jodze.
10. Ćitta – wewnętrzny organ świadomościowy.
11. Etyka jako podstawa metody jogi – omówienie jam i nijam.
12. Ośmiostopniowa ścieżka jogi.
13. Stopnie samadhi – stopnie przekształcania świadomości.
14. Kategorie według systemu waiśesziki.
15. Atomistyczny obraz świata w waiśeszice.
16. Forma sylogizmu w njaji – klasycznej logice indyjskiej.
17. Rodzaje wnioskowania w njaji.
18. Dusza jednostkowa w waiśeszice i w njaji.
19. Obraz świata według purwamimansy – koncepcja dharmy.
20. Teoria warny i wieczności dźwięku w mimansie – ﬁlozoﬁa języka.

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

3.

21. Obraz świata w Brahmasutrach Badarajany.
22. Teoria iluzoryczności i rzeczywistości świata w adwaita wedancie.
23. Pojęcie brahmana w systemie adwaita wedanty.
24. Teoria Iśwary i doktryna mai u Śankary.
25. Wytłumaczenie sposobu istnienia świata i bytowania brahmana u Mandany.
26. Stosunek świata do Boga u Ramanudźy.
27. Proces wyzwolenia a życie etyczne u Ramanudźy.
28. Objaśnienie saććidanandy a koncepcja świata u Wallabhy.
29. Koncepcja karmana i rola Iśwary w systemie Madhwy.
30. Natura Śiwy i Śakti w tantrze śiwaickiej.
31. System emanacyjny w dziele Abhiwanagupty.

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

4.

32. Powstanie buddyzmu w Indiach.
33. Nauczanie Buddy Śakjamuniego.
34. Cztery Szlachetne Prawdy – podstawa doktryny.
35. Zakreślenie późniejszych perspektyw rozwoju buddyzmu.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Forma
egzaminu: egzamin ustny.

ćwiczenia

esej, prezentacja

Do zaliczenia ćwiczeń wymagana jest aktywna obecność. Dopuszczalne są
3 nieobecności, maksymalnie 5. Student ma możliwość zaliczenia
nieobecności w formie ustalonej przez prowadzącego zajęcia.

Sylabusy
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Religia – mit – rytuał. Podstawowe zagadnienia religioznawstwa
w kontekście badań nad cywilizacjami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.120.606c40bbe1e47.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma charakter propedeutyczny. Jego głównym celem jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami
i koncepcjami religioznawczymi niezbędnymi w reﬂeksji kulturoznawczej, w szczególności zaś istotnych dla
zrozumienia specyﬁki religii, jej miejsca i funkcji w różnych kręgach cywilizacyjnych.

C2

Zajęcia mają także uwrażliwić studenta na istotną rolę religii w modelowaniu życia społecznego, która to rola
może jednak przejawiać się w sposób bardzo różnorodny.

C3

Zajęcia mają charakter konwersatorium, co ma umożliwić studentom rozwijanie umiejętności samodzielnej
i krytycznej analizy omawianych zjawisk i koncepcji, także prezentację własnych poglądów naukowych
i obeserwacji.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

W2

W3

terminologię, teorie i metody badawcze z zakresu
nauk o religii

szczegółowe teorie oraz metody badawcze mające
zastosowanie w badaniach nad religiami

podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury (język, sztuka, religia, prawo)

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W04

egzamin pisemny

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W04

egzamin pisemny,
obserwacja studentów
podczas zajęć, dyskusja
ze studentami,
konsultacja

SNB_K1_W06

egzamin pisemny,
obserwacja studentów
podczas zajęć, dyskusja
ze studentami,
konsultacja

SNB_K1_U01

egzamin pisemny,
obserwacja studentów
podczas zajęć, dyskusja
ze studentami,
konsultacja

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U04

egzamin pisemny,
obserwacja studentów
podczas zajęć, dyskusja
ze studentami,
konsultacja

SNB_K1_U05

egzamin pisemny,
obserwacja studentów
podczas zajęć, dyskusja
ze studentami,
konsultacja

SNB_K1_K01

obserwacja studentów
podczas zajęć, dyskusja
ze studentami,
konsultacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się podstawowymi umiejętnościami
badawczymi pozwalającymi na formułowanie i analizę
problemów badawczych, kierując się wskazówkami
opiekuna naukowego

U2

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi
dla nauk humanistycznych i społecznych w zakresie
badań nad religią

U3

określić rolę poszczególnych podsystemów kultury

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany do współdziałania i pracy
w grupie oraz do przyjmowania w niej różnych ról

K2

student jest przygotowany do samodzielnego
organizowania i realizowania wyznaczonych zadań

SNB_K1_K02

obserwacja studentów
podczas zajęć, dyskusja
ze studentami,
konsultacja

K3

student posiada umiejętność zachowywania postawy
szacunku i tolerancji wobec innych tradycji
kulturowych

SNB_K1_K08,
SNB_K1_K09

obserwacja studentów
podczas zajęć, dyskusja
ze studentami,
konsultacja

K4

student widzi konieczność docenienia etycznego
wymiaru badań naukowych

SNB_K1_K08

obserwacja studentów
podczas zajęć, dyskusja
ze studentami,
konsultacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

6

konsultacje

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

pozyskanie danych

2

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

25

poznanie terminologii obcojęzycznej

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
86

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.

Religioznawstwo: przedmiot badań; zarys historii reﬂeksji nad religią;
autonomiczność religioznawstwa; miejsce religioznawstwa wśród innych nauk
humanistycznych i społecznych; religioznawstwo a teologia; znaczenie badań nad
religią dla studiów cywilizacyjnych.

W1, U1, K3

2.

Religia: etymologia terminu, historia użycia i konteksty kulturowe; problemy
deﬁnicyjne, rodzaje deﬁnicji zależne od modeli badawczych, problem
uniwersalności i etnocentryzmu deﬁnicji, krytyka.

W1, U3, K3, K4

3.

Struktura religii: doktryna, kult, organizacja, etyka; sacrum-absolut-bóg; formy
opisu transcendencji; doświadczenie religijne i jego specyﬁka.

W3, U3, K1

4.

Mit: od świętej opowieści do kłamstwa – zmiany znaczeniowe terminu „mit”,
waloryzacja mitu od starożytności do współczesności; rodzaje mitów.

W3, U2, K2

5.

Wybrane deﬁnicje i teorie mitu (perspektywa etnoreligijna, strukturalna,
psychologiczna, socjologiczna, polityczno-heroiczna), funkcje mitu.

W1, U2, K3

6.

Analiza formalna mitu: struktura mitu, specyﬁka narracji mitycznej, formy wyrazu
mitu.

W1, U2, K3

7.

Rytuał: próba zdeﬁniowania, klasyﬁkacje; struktura rytuału; święte (czyniące)
słowo i jego specyﬁka; funkcjonariusze (specjaliści) i pośrednicy w kontaktach z
transcendencją (kapłani, oﬁarnicy, szamani, czarownicy).

W1, W2, U2, K2

Sylabusy
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8.

Rytuały przejścia w cyklu życia jednostki i społeczności – struktura, funkcje,
znaczenie.

W1, U2, K3

9.

Święty czas i przestrzeń – religijne święto i pielgrzymka.

W1, W2, U2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
prezentacja materiałów wideo, konsultacje, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, dyskusja, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
obserwacja studentów
podczas zajęć, dyskusja ze
studentami, konsultacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs kończy egzamin pisemny, który składa się z dwóch części:
testowej oraz zestawu pytań otwartych. Czas trwania egzaminu
– 60 minut. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:
obecność na zajęciach, znajomość lektur oraz uczestnictwo w
dyskusji nad zadanymi tematami. Forma zaliczenia kursu może
ulec zmianie. Będzie ona uzależniona od sytuacji epidemicznej i
rozporządzeń władz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecność na
zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieobecności,
każda kolejna musi zostać usprawiedliwiona oraz zaliczona. Pięć
i więcej nieobecności uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.
Nieprzygotowanie do zajęć jest traktowane jak nieobecność.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Język buddyjski– sanskryt I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.120.5cdeb56a06b7d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest uzyskanie umiejętności językowych studenta w zakresie sanskrytu klasycznego w zakresie
kompetencji gramatycznych, słownictwa, oraz zdobycie umiejętności tłumaczenia prostych tekstów.

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 podstawowe metody analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury (język,
sztuka, religia, prawo)

SNB_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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W2

absolwent zna i rozumie różne wymiary kultury
buddyjskiej i jej związki z różnymi sferami życia
społecznego

SNB_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNB_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ władać tradycyjnym językiem
kultury buddyjskiej (sanskrytem, tybetańskim,
chińskim);

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do samodzielnego
organizowania i realizowania wyznaczonych zadań

SNB_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

absolwent jest gotów do docenienia roli dziedzictwa
kulturowego różnych tradycji

SNB_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
lektorat

90

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nauka pisma: alfabet dewanagari, postawowe znaki i ligatury.

W1, W2, U1, K1, K2

2.

Deklinacje samogłoskowe, funkcje przypadków deklinacyjnych.

W1, U1, K1

3.

System czasu teraźniejszego.

W1, U1, K1

4.

System czasu przeszłego imperfectum.

W1, U1, K1

5.

Imiesłów przeszły bierny.

W1, U1, K1

6.

Przysłówki.

W1, U1, K1

7.

Podstawowe informacje o składni sanskryckiej.

W1, U1, K1

8.

Podstawy fonetyki sanskryckiej.

W1, U1, K1

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

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

• Zaliczenie pisemne - test • warunki zaliczenia wykazanie się
znajomością zagadnień gramatycznych prezentowanych na
zajęciach oraz umiejętnością tłumaczenia prostych testów •
warunki dopuszczenia do zaliczenia: udział w zajęciach
zaliczenie testów śródsmestralnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Język buddyjski – tybetański I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.120.5cd5583daf593.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia związane z klasycznym językiem
tybetańskim: nauka pisma, zapoznanie się z gramatyką, poznanie słownictwa specjalistycznego (terminologia
buddyjska).

C2

Tłumaczenie prostych tekstów klasycznego języka tybetańskiego

Efekty uczenia 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 zagadnienia z zakresu kulturotwórczej
roli języka tybetańskiego i jego związku z innymi
sferami życia religijnego i społecznego.

SNB_K1_W05

zaliczenie pisemne

W2

proste buddyjskie teksty kanoniczne.

SNB_K1_W09

zaliczenie pisemne

W3

podstawowe metody analizy i interpretacji języka
tybetańskiego.

SNB_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

SNB_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

władać w piśmie klasycznym językiem tybetańskim.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

myślenia i działania w sposób kreatywny.

SNB_K1_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy
i umiejętności.

SNB_K1_K07

zaliczenie pisemne

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

Forma aktywności studenta
lektorat

90

przygotowanie do zajęć

50

przygotowanie do sprawdzianu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rys historyczny języka tybetań skiego.

W1

2.

Alfabet tybetań ski i jego ró żne formy zapisu.

W3, U1, K1

3.

Budowa i funkcja rzeczownika.

W3, U1, K1

4.

Budowa i funkcja przymiotnika.

W3, U1, K1

5.

Funkcjonowanie czasownika.

W3, U1, K1

6.

Partykuły przypadkó w.

W3, U1, K1

7.

Partykuły zdaniotwó rcze i nazwotwó rcze.

W3, U1, K1

Sylabusy
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8.

Podstawowa struktura zdania.

W3, U1, K1

9.

Zdania złożone i partykuły je umożliwiające.

W3, U1, K1

10.

Wstęp do lektury klasycznych tekstó w tybetań skich.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie koń cowe ma formę tekstu, któ ry student musi
przetłumaczyć z klasycznego języka tybetań skiego na język
polski. Aby zaliczyć egzamin należy uzyskać wynik nie mniejszy
niż 60%. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie
wszystkich kolokwió w oraz prac domowych a także czynny udział
w zajęciach w trakcie całego roku akademickiego. Obecność na
zajęciach jest obowiązkowa (dopuszcza się pięć nieobecności w
semestrze).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Język buddyjski – chiński I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.120.5cd5583dd2ca0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest rozwijanie kompetencji językowych w zakresie mowy i pisma języka chińskiego standardowego.
Uczący się rozwijają podstawowe sprawności językowe, pracując nad materiałami przygotowanymi przez
lektorów. Zajęcia obejmują pracę z lektorem polskim oraz chińskim. Lektrorzy są organizatorami procesu
dydaktycznego, doradcami oraz przewodnikami. Zajęcia mają na celu wprowadzanie nowego materiału oraz
utrwalanie umiejętności w zakresie pisma i jego latynizowanego systemu zapisu (pinyin), wymowy, słownictwa,
gramatyki. Ważnym elementem kursy jest kształcenie umiejętności komunikacyjnych, czytania, pisania znaków
i rozumienia ze słuchu. Praca odbywa się w grupie oraz indywidualnie, a efekty kształcenia są na bieżąco
weryﬁkowane.

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

Postawy gramatyki języka chińskiego

SNB_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W2

Podstawy gramatyki języka chińskiego i zapisu znaków SNB_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

budować po chińsku poprawne zdania, dające się
wykorzystać w codziennej komunikacji

SNB_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

student umie poprawnie wymówić chińskie sylaby
z uwzględnieniem tonów

SNB_K1_U08

zaliczenie ustne

U3

student umie poprawnie zapisać i odczytać
podstawowe znaki pisma chińskiego

SNB_K1_U08

zaliczenie pisemne

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

Forma aktywności studenta
lektorat

90

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Nauka wymowy z naciskiem na poprawną wymowę tonów

W1, U2

2.

2. Nauka podstaw pisma chińskiego

W2, U3

3.

3. Nauka podstaw gramatyki języka mandaryńskiego

U1

4.

4. Nauka podstawowego słownictwa przydatnego w codziennej komunikacji

U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, gra dydaktyczna

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Regularna obecność na zajęciach (dopuszczalne 4
nieusprawiedliwione nieobecności) 35% 2. Prace domowe
sprawdzające opanowanie materiału 20% 3. Pisemne
zaliczenie przedmiotu w formie okresowego testu oraz
sprawdzianu ustnego. 45 %
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Metody badań społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.140.5cb4257a645ba.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0310Nauki społeczne nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie studentów w obszar podstawowych metod badawczych w naukach społecznych.

C2

Wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności zastosowania poznanych metod i technik badawczych przy
planowaniu i realizowaniu własnego projektu badawczego.

C3

Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych związanych z pracą w zespole badawczym.

C4

Wykształcenie u studentów umiejętności dostrzegania i rozumienia wyzwań i trudności stojących przez
badaczem.

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

podstawową terminologię, paradygmaty, strategie
i techniki badawcze nauk społecznych, które mogą
mieć zastosowane w analizie i intepretacji różnych
wytworów kultury.

SNB_K1_W03

zaliczenie pisemne

W2

kolejne etapy postępowania badawczego, sposoby
formułowania problemu badawczego, jego
konceptualizacji i operacjonalizacji; posiada wiedzę
o tym, jak pozyskiwać dane w badaniach społecznych
o ilościowym i jakościowym charakterze.

SNB_K1_W03

zaliczenie pisemne,
projekt, ćwiczenia
praktyczne podczas zajęć

W3

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu etyki badań
społecznych, dobrej praktyki badawczej, ochrony
prawa autorskiego i praw badanych osób.

SNB_K1_W10

zaliczenie pisemne

U1

formułować problemy badawcze, dobierać metody
adekwatne do pytań badawczych, konstruować
narzędzia badawcze, zbierać, porządkować
i analizować materiały badawcze, opracowywać wyniki
badania i systematyzować wnioski, co pozwala
na rozwiązywanie problemów w zakresie badań nad
kulturami i cywilizacjami.

SNB_K1_U01

projekt, ćwiczenia
praktyczne podczas zajęć

U2

przygotować projekt badawczy, obejmujący problem
badawczy i cel badań, uzasadnienie wyboru
konkretnych metod i technik badawczych oraz próby,
a także prezentować efekty swoich analiz w formie
pisemnej oraz wystąpienia ustnego w języku polskim.

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U06,
SNB_K1_U07

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej
różne role, realizując zadania w zakresie planowania
i realizacji projektu badawczego.

SNB_K1_K01

projekt, ćwiczenia
praktyczne podczas zajęć

K2

samodzielnego organizowania i realizowania
wyznaczonych zadań, związanych z planowaniem
i realizacją projektu badawczego.

SNB_K1_K02

projekt

K3

myślenia i działania w sposób kreatywny w zakresie
planowania i realizacji projektu badawczego.

SNB_K1_K06

projekt

K4

podejmowania działań badawczych, zgodnych
z własnymi zainteresowaniami i ma świadomość
potrzeby ciągłego rozwijania kompetencji w tym
zakresie.

SNB_K1_K07

projekt

K5

zachowania dbałości o etyczny wymiar badań
naukowych.

SNB_K1_K08

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie projektu

15

przeprowadzenie badań empirycznych

10

przygotowanie raportu

20

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.

Naukowe i zdroworozsądkowe rozumienie zjawisk obserwowanych (deﬁnicja
nauki, metody naukowej, metodologii nauk, przyczynowości).

W1

2.

Specyﬁka metodologii w naukach społecznych i humanistycznych. Najważniejsze
metodologiczne i organizacyjne dylematy nauk społecznych. Cele i misja badań
naukowych. Badanie jako poznawanie, oddziaływanie i jako aktywność społeczna i
kulturowa.

W1

3.

Charakterystyka podstawowych paradygmatów w naukach społecznych.

W1

4.

Charakterystyka podejścia ilościowego i jakościowego w badaniach społecznych.
Porównanie obu podejść, wraz ze wskazaniem ich mocnych i słabych stron.

W1, U1

5.

Omówienie ilościowych i jakościowych technik badawczych oraz ich przydatności
do rozwiązywania konkretnych problemów badawczych.

W1, U1

6.

Etyczne dylematy w ramach nauk społecznych.

W3, K5

7.

Podstawowe etapy procesu badawczego. Problem badawczy. Dane empiryczne i
ich rodzaje. Dobór właściwych metod i technik badawczych a odpowiednie
postawienie problemu badawczego. Dobór hipotez, operacjonalizacja i
wskaźnikowanie.

W2, U1, U2, K3, K4

8.

Rodzaje doboru próby do badań.

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

9.

Elementy projektu badawczego. Praca nad własnym projektem.

W2, W3, U1, U2, K1, K2,
K3, K4, K5

10.

Szczegółowa prezentacja wybranych technik badawczych: kwestionariusz ankiety,
wywiad pogłębiony, wywiad grupowy, ilościowa i jakościowa analiza treści.
Narzędzia badawcze. Praca nad własnymi narzędziami badawczymi,
wykorzystywanymi w realizowanym projekcie.

W1, W2, U1, U2, K3

11.

Podstawowe wiadomości z zakresu analizy danych ilościowych i jakościowych.

W1, W2, U1

12.

Zasady przygotowania raportu z badań i sposoby prezentacji wyników. Praca nad
własnym raportem oraz jego prezentacja na zajęciach.

W2, U2, K1, K2, K3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
projekt, ćwiczenia
praktyczne podczas zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu
1) Obecność i aktywność na zajęciach. Dopuszcza się dwie
nieobecności. Cztery i więcej nieobecności skutkuje
niezaliczeniem przedmiotu. 2) Przygotowanie i realizacja
zespołowego projektu badawczego (w wyjątkowych przypadkach
możliwa jest realizacja projektu indywidualnego). Projekt
badawczy oraz raport z badań powinien zostać przedstawiony
prowadzącej w formie pisemnej oraz zaprezentowany w formie
ustnej (projekt) oraz w formie prezentacji multimedialnej (raport)
w trakcie zajęć. 3) Zaliczenie kolokwium końcowego,
obejmującego materiał przedstawiony na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Literatura indyjskiego buddyzmu mahajany
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.140.5cd5583668acc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym zadaniem kursu jest wyposażenie studentów w wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą im na dalsze
zgłębiane specyﬁki kultur buddyjskich mających swe korzenie w literaturze sutr mahajany. Przede wszystkim
studenci zyskują świadomość historycznego rozwoju mahajanistycznej myśli w Indiach oraz uzyskują wstępne
rozeznanie w problematyce ﬁlozoﬁcznej podejmowanej w sutrach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

metody analizy buddyjskich tekstów źródłowych jako
przynależących do ewoluującej w czasie tradycji
ﬁlozoﬁczno-religijnej.

SNB_K1_W06

egzamin ustny, esej

W2

historię literatury oraz wybrane elementy ﬁlozoﬁi
buddyzmu mahajany w najwcześniejszej fazie jego
rozwoju.

SNB_K1_W05,
SNB_K1_W07

egzamin ustny, esej

W3

tekstualne źródła tradycji buddyjskiej i są świadomi jej
wpływu na rozwój kultur buddyjskich Azji.

SNB_K1_W09

egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

odnajdować źródła ważnych zjawisk kultury buddyzmu
mahajany w tekstach kanonicznych tej tradycji.

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U02

esej

U2

pracować z literaturą naukową odnoszącą się
do historii myśli buddyzmu mahajany.

SNB_K1_U04

esej

U3

przeprowadzić krytyczną analizę źródeł w celu
rozpoznania różnorodnych skutków kulturowej
interpretacji tekstualnych toposów sutr mahajany
przez różne tradycje buddyjskie.

SNB_K1_U03

egzamin ustny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przeprowadzenia wstępnej interpretacji buddyjskiego
tekstu źródłowego (podczas zajęć) i pogłębionej (w
ramach przygotowania do egzaminu).

SNB_K1_K01,
SNB_K1_K02,
SNB_K1_K06

egzamin ustny, esej

K2

udowodnienia historycznego oraz kulturowego
znaczenia wczesnego buddyzmu mahajany dla
rozwoju kultury buddyjskiej Azji oraz Zachodu.

SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04

egzamin ustny, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

45

przeprowadzenie badań literaturowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

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

174 / 242

1.

Geneza i powstanie buddyzmu mahajany – stare hipotezy na temat powstania
mahajany i ich najnowsza krytyka.

W3, U2, K2

2.

Geneza i powstanie buddyzmu mahajany - hipotezy najnowsze.

W2, W3, U2, K2

3.

Geneza sutr mahajany i ich specyﬁka w zestawieniu z tekstami kanonicznymi
buddyzmu szkół.

W1, W3, U1, U2, K1

4.

Problemy z ustaleniem zakresu mahajanistycznego kanonu. Mahajanistyczne
"słowo buddy" i strategie jego ustanawiania.

W1, W3, U1, U2, K2

5.

Sutry „proto-mahajany” (Ajitasena-sūtra). Kształtowanie się ideału boddhisattwy i
krytyka starego porządku monastycznego (Raṣṭrapālaparipṛcchā-sūtra).

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

6.

Sutry „doskonałości mądrości” (prajñāpāramitā) (ze szczególnym uwzględnieniem
sutr Diamentowej [Vajracchedikā] i Serca [Hṛdaya]) i ich podstawowe nauki.

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

7.

Sutry medytacyjne (kontemplacyjne) (samādhi) (Pratyutpanna, Śūraṅgama,
Samādhirāja).

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

8.

Sutry czystej ziemi (krótka i długa Sukhāvatīvyūha-sūtra) jako źródło popularnego
i wpływowego nurtu buddyzmu Azji Wschodniej.

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

9.

Sutra kwietnej girlandy (Buddhāvataṃsaka-sūtra) – jej struktura, prezentowana
wizja rzeczywistości i znaczenie dla buddyzmu sinojapońskiego.

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

10.

Teksty tradycji tathagatagarbhy (Tathāgatagarbha-sūtra, Śrīmālādevī-sūtra,
Mahāparinirvāṇa-sūtra, Ratnagotravibhāga).

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

11.

Koncepcja (istnienia) wyłącznie umysłu (citta-mātra) na przykładzie
Sandhinirmoćana-sutry (Saṃdhinirmocana-sūtra).

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

12.

Teksty poświęcone karierze bodhisattwy (Daśabhūmikā-sūtra, Bodhicaryāvatāra),
dharmie osób świeckich (Vimalakīrtinirdeśa-sūtra) oraz etyce.

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

13.

Chińskie traktaty „apokryﬁczne” (Dasheng Qixin Lun, Foxing Lun).

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Egzamin ustny w postaci debaty.

ćwiczenia

esej

Przygotowanie do zajęć - lektura buddyjskich tekstów źródłowych. Ich
podstawowa analiza i interpretacja. Przygotowanie pracy pisemnej.

Sylabusy
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Buddyzm, taoizm, konfucjanizm – wprowadzenie do klasycznej kultury
chińskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.140.5cd5583693706.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

przekazanie podstawowej wiedzy na temat: genezy, historii i współczesnej sytuacji buddyzmu w Chinach oraz
związków buddyzmu chińskiego z tradycją konfucjańską i taoistyczną; pozycji i roli buddyzmu, konfucjanizmu
i taoizmu w kulturze chińskiej; podstawowych pojęć dotyczących chińskiej myśli i praktyki buddyjskiej oraz myśli
konfucjańskiej i taoistycznej

C2

przekazanie elementarnej wiedzy o stanie akademickich badań nad buddyzmem chińskim i jego związkami
z taoizmem i konfucjanizmem w krajach Zachodu oraz w krajach Azji Wschodniej

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

procesy akulturacyjne buddyzmu w innych kręgach
kulturowych

SNB_K1_W08

esej

W2

kluczowe przemiany kulturowe w Chinach, także
w kontekście ekspansji buddyzmu

SNB_K1_W05

esej

W3

różne wymiary kultury buddyjskiej i jej związki
z różnymi sferami życia społecznego

SNB_K1_W07

esej

SNB_K1_U04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury
buddyjskiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę
i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretycznometodologicznymi perspektyw badawczych
właściwych dziedzinom wykorzystywanym
w badaniach nad buddyzmem (ﬁlozoﬁa,
religioznawstwo, kulturoznawstwo itd.)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej
wiedzy i umiejętności

SNB_K1_K07

esej, prezentacja

K2

docenienia roli dziedzictwa kulturowego tradycji
chińskiej

SNB_K1_K03

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

45

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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. Wprowadzenie do kultury chińskiej
2. „Sto szkół” chińskiej starożytności
3. Konfucjusz i konfucjanizm
4. „Buddyzm w Chinach” a „buddyzm chiński” – zagadnienie sinizacji buddyzmu
5. Wprowadzenie do religii taoistycznej
6. Chińskie koncepcje etyki i moralności
7. Chińskie wizje kosmosu i życia pozagrobowego
8. Buddyzm chan
9. Buddyzm Czystej Krainy
10. Kulty bóstw i bodhisattwów
11. Neokonfucjanizm
12. Chińscy mnisi buddyjscy – ideały i praktyki
13. Chińskie spojrzenie na chrześcijaństwo
14. Modernizacja chińskich tradycji (XIX/ XX w.)
15. Oddziaływanie kultury chińskiej – na przykładzie Korei bądź Wietnamu

1.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą wystawienia oceny jest praca zaliczeniowa na jeden z tematów
z listy ogłoszonej przez prowadzącego w pierwszym tygodniu zajęć.
Warunkiem wystawienia oceny jest: - oddanie w terminie pracy
spełniającej kryteria określone na początku zajęć - regularna obecność na
zajęciach (dopuszczone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności) przygotowanie (min. 1 raz w trakcie trwania kursu) ustnego referatu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Historia buddyzmu II (mahajana)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.140.5cd55837e0cca.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie się z ﬁlozoﬁcznymi podstawami buddyzmu mahajany, znajomość zjawisk kulturowych Indii i Tybetu
związanych z mahajaną

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rozumienie podstawowych tekstów mahajanistycznych
i kultury buddyjskiej

SNB_K1_W07,
SNB_K1_W09

egzamin ustny,
zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
umiejętność analizy wybranych zagadnień kultury
mahajanistycznej

U1

SNB_K1_U07

egzamin ustny,
zaliczenie ustne

SNB_K1_K07

egzamin ustny,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ krytycznie rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

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.

podstawowe pojęcia buddyzmu mahajany

W1, U1

2.

podstawowe problemy ﬁlozoﬁi mahajany

W1, U1

3.

szkoły ﬁlozoﬁczne buddyzmu mahajany

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie ustne

obecność na zajęciach

wykład

egzamin ustny

zaliczenie ćwiczeń, obecność na wykładach

Sylabusy
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Filozoﬁa indyjska (kontynuacja)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13C0.1584693590.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy zdobytej na kursach "Filozoﬁa indyjska" i "Cywilizacja subkontynentu
indyjskiego".

C2

Celem kursu jest interpretacja kształtowania się myśli bramińskiej i buddyjskiej we wzajemnym dialogu.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma pogłębioną wiedzę, obejmującą
terminologię i pojęcia w zakresie ﬁlozoﬁi indyjskiej.

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W09

zaliczenie ustne,
weryﬁkacja ciągła aktywny udział w
zajęciach

W2

student zna, rozumie i potraﬁ identyﬁkować przejawy
i znaczenie dziedzictwa kulturowego, tożsamości
kulturowej w zakresie ﬁlozoﬁi indyjskiej.

SNB_K1_W06,
SNB_K1_W09

zaliczenie ustne,
weryﬁkacja ciągła aktywny udział w
zajęciach

SNB_K1_U02

zaliczenie ustne,
weryﬁkacja ciągła aktywny udział w
zajęciach

SNB_K1_U04

zaliczenie ustne,
weryﬁkacja ciągła aktywny udział w
zajęciach

SNB_K1_U05

zaliczenie ustne,
weryﬁkacja ciągła aktywny udział w
zajęciach

SNB_K1_K03

zaliczenie ustne,
weryﬁkacja ciągła aktywny udział w
zajęciach

SNB_K1_K04

zaliczenie ustne,
weryﬁkacja ciągła aktywny udział w
zajęciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student posiada pogłębione umiejętności
wyszukiwania w różnych źródłach, krytycznej oceny,
analizowania i wykorzystania informacji dotyczących
ﬁlozoﬁi indyjskiej.

U2

student posiada pogłębione umiejętności rozumienia,
samodzielnego analizowania i interpretowania
konkretnych zjawisk kulturowych w zakresie ﬁlozoﬁi
indyjskiej.

U3

student potraﬁ rozpoznać różne rodzaje wytworów
kultury oraz samodzielnie przeprowadzić ich krytyczną
analizę i interpretację zgodnie z dyrektywami
teoretyczno–metodologicznymi perspektyw
badawczych właściwych ﬁlozoﬁi indyjskiej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma pogłębioną świadomość roli dziedzictwa
kulturowego Indii w zakresie ﬁlozoﬁi.

K2

student ma świadomość zachowania postawy
szacunku i tolerancji wobec innych tradycji
kulturowych.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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.

Analiza początków myśli bramińskiej i początków myśli buddyjskiej. Pogłębianie –
poprzez dyskusję i interpretację tekstów źródłowych – wiedzy o klasycznej myśli
bramińskiej i buddyjskiej, a także poszerzona analiza wybranych szczegółowych
wątków z zakresu ﬁlozoﬁi Wschodu. Szczegółowy plan realizowanych zagadnień
będzie uzgadniany z grupą na początku semestru - możliwe są modyﬁkacje
wybranych tematów zgodnie z zainteresowaniami naukowymi grupy.

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

Informacje rozszerzone
Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obowiązuje zaliczenie końcowe. Podstawą dopuszczenia
weryﬁkacja ciągła - aktywny udział do zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach. Obecność
w zajęciach
na zajęciach jest obowiązkowa (dozwolone są 2
nieobecności nieusprawiedliwione/semestr).
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Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, weryﬁkacja ciągła aktywny udział w zajęciach

Zaliczenie ustne na ocenę. Do zaliczenia dopuszczeni
są studenci, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dozwolone są
2 nieobecności nieusprawiedliwione/semestr).

Wymagania wstępne i dodatkowe
W zajęciach mogą uczestniczyć studenci, którzy ukończyli kurs "Filozoﬁa indyjska".

Sylabusy
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Praktyki zawodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.1C0.5ca75698d298d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem praktyk jest aktywizacja zawodowa studentów, poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy oraz
przepisów prawa pracowniczego. Studenci mają możliwość zapoznania się z możliwościami zawodowego
i komercyjnego wykorzystania wiedzy o kulturach i nabytych umiejętności. Podczas realizacji praktyk studenci
mogą rozwijać umiejętności i kompetencje, które odpowiadają oczekiwaniom pracodawców, działających
w różnych branżach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

praktyczne sposoby wykorzystania wiedzy o kulturach
w toku praktyk.

SNB_K1_W02,
SNB_K1_W07

raport

SNB_K1_U08,
SNB_K1_U09

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem obcym w sytuacjach
zawodowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podnoszenia kompetencji interpersonalnych,
związanych z autoprezentacją i współpracą w grupie,
także międzynarodowej.

SNB_K1_K01,
SNB_K1_K09

raport

K2

odpowiedzialnej realizacji zadań.

SNB_K1_K02

raport

K3

kreowania własnej ścieżki kariery oraz ma świadomość
etycznych wymogów związanych z wykonywaniem
SNB_K1_K06
danego zawodu.

raport

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas praktyk student ma możliwość wykonywania zadań, które będą
wykorzystywały wiedzę i umiejętności uzyskane w toku studiów. Akceptowane
zatem są instytucje, organizacje i ﬁrmy prowadzące działalność kulturalną,
artystyczną, edukacyjną, społeczną, polityczną, administracyjną czy gospodarczą,
realizujące
prace i projekty o charakterze międzynarodowym. Promowane jest wykonywanie
zadań i obowiązków samodzielnie realizowanych pod nadzorem opiekuna praktyk,
ściśle związanych z proﬁlem działalności instytucji i wykorzystujących wiedzę oraz
umiejętności uzyskane w toku studiów. (np. działania związane z organizacją
konferencji, festiwalu, przeglądu ﬁlmowego, wystawy muzealnej, ekspozycji w
galerii, audycji radiowej i telewizyjnej, prace redakcyjne i translatorskie w
czasopismach i portalach, prowadzenie szkoleń, warsztatów, wykładów).
Szczegółowe treści programowe zależą od specyﬁki miejsca odbywania praktyk
wybranego przez studenta.

W1, U1, K1, K2, K3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Po zakończeniu praktyk należy dostarczyć raport o odbyciu praktyk, w
którym wyraźnie podane zostaną następujące dane: wymiar godzinowy i
zakres obowiązków. Dodatkowo należy złożyć uzupełniony arkusz oceny
praktyk dla studenta. Zrealizowane praktyki oceniane są przez
koordynatora praktyk w porozumieniu z kierownikiem jednostki.
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Język buddyjski – sanskryt II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.1C0.5cd5583e48ba8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
brak zaliczenia

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest pogłębienie umiejętności językowych studenta w zakresie sanskrytu klasycznego
w zakresie kompetencji gramatycznych, słownictwa, oraz zdobycie umiejętności tłumaczenia tekstów.

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 podstawowe metody analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury (język,
sztuka, religia, prawo)

SNB_K1_W06

egzamin ustny, brak
zaliczenia

SNB_K1_U08

egzamin ustny, brak
zaliczenia

SNB_K1_K02

egzamin ustny, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ władać tradycyjnym językiem
kultury buddyjskiej (sanskrytem, tybetańskim,
chińskim)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do samodzielnego
organizowania i realizowania wyznaczonych zadań

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do zajęć

60

Przygotowanie do sprawdzianów

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do zajęć

60

Przygotowanie do sprawdzianów

15

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
195

ECTS
12.0
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Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Złożenia nominalne.

W1, U1, K1

2.

Reguły sandhi, fonetyka sanskrycka.

W1, U1, K1

3.

Deklinacje samogłoskowe i spółgłoskowe.

W1, U1, K1

4.

Druga koniugacja.

W1, U1, K1

5.

System perfectum.

W1, U1, K1

6.

System futurum.

W1, U1, K1

7.

Liczba podwójna (dualis)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach, zaliczenie testów śródsmestralnych

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
• warunki zaliczenia: wykazanie się znajomością zagadnień
gramatycznych prezentowanych na zajęciach oraz umiejętnością
tłumaczenia tekstów • warunki dopuszczenia do egzaminu: udział w
zajęciach zaliczenie testów śródsemestralnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony przedmiot Język buddyjski – sanskryt I, obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Język buddyjski – tybetański II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.1C0.5cd5583e6c8dc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
brak zaliczenia

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

pogłębienie kompetencji językowych studenta w zakresie klasycznego języka tybetańskiego: udoskonalenie
kompetencji gramatycznych, poszerzenie słownictwa, w tym słownictwa specjalistycznego (terminologia
buddyjska)

C2

pogłębienie umiejętności tłumaczenia tekstów tybetańskich

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student/-ka zna i rozumie podstawowe zagadnienia
z zakresu kulturotwórczej roli języka tybetańskiego
i jego związku z innymi sferami życia religijnego
i społecznego

SNB_K1_W05

zaliczenie ustne

W2

proste buddyjskie teksty kanoniczne

SNB_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

W3

podstawowe metody analizy i interpretacji języka
tybetańskiego

SNB_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne, brak
zaliczenia

SNB_K1_U08

egzamin pisemny, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ władać w piśmie klasycznym językiem
tybetańskim

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotowy/a- myśleć i działać w sposób kreatywny

SNB_K1_K06

zaliczenie ustne

K2

uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

SNB_K1_K07

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do sprawdzianu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do zajęć

60

Sylabusy
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przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
195

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia gramatyczne: partykuła terminativu.

W3, U1, K1

2.

Partykuły w połączeniu z rdzeniami czasowników.

W3, U1, K1

3.

Zagadnienia gramatyczne: partykuła semiﬁnalna.

W3, U1, K1

4.

Zajęcia 4-8: odmiana czasownika

W3, U1, K1

5.

Zajęcia 9-13: zdania złożone i partykuły je umożliwiające

W3, U1, K1

6.

Zajęcia 14-17: zagadnienia gramatyczne: łączenie czasowników

W3, U1, K1

7.

Tworzenie czasu przyszłego

W3, U1, K1

8.

Mowa wyrażająca szacunek oraz mowa elegancka.

W3, U1, K1

9.

Terminologia ﬁlozoﬁczna.

W1, W3, U1

10.

Lektura prostych, klasycznych tekstów tybetańskich.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium
językowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Frekwencja: dopuszcza się 5 nieobecności w semestrze, aktywny udział w
zajęciach, wykonywanie prac domowych, pozytywna ocena z testów
sprawdzających.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium
językowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, zaliczenie
ustne

Warunki dopuszczenia do egzaminu: frekwencja (dopuszcza się
5 nieobecności w semestrze) aktywny udział na zajęciach,
wykonywanie prac domowych, pozytywna ocena ze
śródsemestralnych testów sprawdzających Egzamin: należy
uzyskać minimum 60% punktów za poprawne odpowiedzi.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu: Język buddyjski – tybetański I

Sylabusy
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Język buddyjski – chiński II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.1C0.5cd5583e927d3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
brak zaliczenia

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znajomość języka na poziomie B1

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna podstawowe zasady obyczajowe i związane z nimi
reakcje werbalne i pozawerbalne obowiązujące
w chińskim obszarze kulturowo-językowym.

SNB_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

SNB_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

SNB_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student posiada zasób słownictwa niezbędny
do odnalezienia się w przestrzeni języka chińskiego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do samodzielnego uzupełniania
i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności;

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
180

ECTS
12.0
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Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Nauka wymowy z naciskiem na poprawną wymowę tonów

U1

2.

2. Nauka pisma chińskiego

U1

3.

3. Nauka gramatyki języka mandaryńskiego

U1

4.

4. Nauka słownictwa przydatnego w codziennej komunikacji

U1

5.

5. Zna podstawowe zasady obyczajowe i związane z nimi reakcje werbalne i
pozawerbalne obowiązujące w chińskim obszarze kulturowo-językowym.

W1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Regularna obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione
nieobecności) 45 % 2. Prace domowe sprawdzające opanowanie materiału
20% 3. Pisemne zaliczenie przedmiotu w formie okresowego testu oraz
sprawdzianu ustnego. 35%

Semestr 4
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Regularna obecność na zajęciach (dopuszczalne 2
nieusprawiedliwione nieobecności) 45 % 2. Prace domowe
sprawdzające opanowanie materiału 20% 3. Pisemne
zaliczenie przedmiotu w formie okresowego testu oraz
sprawdzianu ustnego. 35%
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Zen i czysta kraina – kultura japońska a buddyzm
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.180.5cd55838135a5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat: genezy, historii i współczesnej sytuacji buddyzmu
w Japonii; pozycji i roli buddyzmu w kulturze japońskiej; specyﬁki buddyzmu japońskiego na tle innych tradycji
buddyjskich. Studenci zapoznają się również, w podstawowym zakresie, ze stanem akademickich badań nad
buddyzmem japońskim w Japonii i krajach Zachodu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

procesy akulturacyjne buddyzmu w japońskim kręgu
kulturowym

SNB_K1_W05

esej

W2

różne wymiary kultury buddyjskiej i jej związki
z różnymi sferami życia społecznego w Japonii

SNB_K1_W07

esej

W3

kluczowe przemiany kulturowe w Japonii, także
w kontekście ekspansji buddyzmu

SNB_K1_W08

esej

SNB_K1_U04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury
buddyjskiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę
i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretycznometodologicznymi perspektyw badawczych
właściwych dziedzinom wykorzystywanym
w badaniach nad buddyzmem (ﬁlozoﬁa,
religioznawstwo, kulturoznawstwo itd.)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

docenienia roli dziedzictwa kulturowego tradycji
japońskiej

SNB_K1_K03

esej, prezentacja

K2

samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej
wiedzy i umiejętności

SNB_K1_K07

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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. Buddyzm a kultura japońska – wprowadzenie
2. Przedbuddyjska Japonia i jej wierzenia
3. Początki buddyzmu w Japonii – rys historyczny
4. Japoński buddyzm ezoteryczny
5. „Synkretyzm” buddyzmu i wierzeń shintō.
6. Shugendō – japońska droga ascezy.
7. Japoński buddyzm zen
8. Japoński buddyzm Czystej Krainy (jōdo)
9. Japoński kult bodhisattwów (Jizō, Kannon itd.)
10. Japońscy buddyści a państwo i naród – na przykładzie szkoły Nichirena
11. Buddyzm w sztuce i literaturze japońskiej
12. “Buddyzm pogrzebowy” (sōshiki bukkyō) i jego dziedzictwo
13. Japońscy krytycy buddyzmu
14. Buddyzm a modernizacja Japonii w XIX/XX w.
15. Buddyzm we współczesnej Japonii

1.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą wystawienia oceny jest praca zaliczeniowa na jeden z tematów
z listy ogłoszonej przez prowadzącego w pierwszym tygodniu zajęć.
Warunkiem wystawienia oceny jest: - oddanie w terminie pracy
spełniającej kryteria określone na początku zajęć - regularna obecność na
zajęciach (dopuszczone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności) przygotowanie (min. 1 raz w trakcie trwania kursu) ustnego referatu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Kultura Japonii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.180.5cd424dc1b044.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zwięzłe przedstawienie najważniejszych wydarzeń z historii Japonii, kształtujących współczesne
państwo, a także wyjaśnienie mechanizmów zachowań społecznych poprzez elementy kultury takie jak religie,
systemy ﬁlozoﬁczne, warunki geograﬁczne, sąsiedzi polityczni etc.

Efekty uczenia 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 zagadnienia z zakresu kultury Japonii
w szczególności: historii, systemów religijnych
i ﬁlozoﬁcznych

SNB_K1_W08

egzamin pisemny

W2

student zna, rozumie i potraﬁ identyﬁkować przejawy
i znaczenie japońskiego dziedzictwa kulturowego,
tożsamości kulturowej oraz ich przemian
we współczesnym świecie

SNB_K1_W06

egzamin pisemny, esej

W3

podstawy kompleksowego charakteru japońskiej
kultury symbolicznej w jej historycznych kontekstach.
Identyﬁkuje i interpretuje wytwory kultury swoiste dla
Japonii

SNB_K1_W07

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie analizować teksty naukowe
wykorzystywane w badaniach nad kulturą Japonii
i formułować na ich podstawie krytyczne sądy

SNB_K1_U02

esej

U2

prezentować efekty swoich analiz w formie
wystąpienia pisemnego w języku polskim

SNB_K1_U06

esej

U3

rozpoznać i zanalizować elementy dziedzictwa
kulturowego i systemów symbolicznych kultury Japonii

SNB_K1_U05

egzamin pisemny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów i różnych jego form

SNB_K1_K05

esej

K2

pogłębienia świadomości roli dziedzictwa kulturowego
Japonii oraz do zachowania postawy szacunku wobec
jej kultury

SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04

esej

K3

samodzielnego uzupełniania zdobytej podstawowej
wiedzy

SNB_K1_K02

egzamin pisemny, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

badania terenowe

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Ustrój państwa, ukształtowanie powierzchni, położenie, sąsiedzi, warunki
klimatyczne, ustrój polityczny, język, zróżnicowanie etniczne, etc.
2. Jōmon (10 tys. Pne – 300 pne); ceramika i rzeźba ﬁguralna epoki Jōmon –
znaczenie kulturotwórcze i religijne
3. Yayoi (300 pne – 250 ne); zmiany w architekturze, stylu życia i ceramice w
Yayoi – wpływ uprawy ryżu i zastosowanie koła garncarskiego
4. Kofun (250 – 538/552); Kofun – wielkie grobowce cesarzy i książąt (wpływy
kontynentalne – Goguryeo i Baekje)
5. Asuka (538 – 710); Asuka – wpływy koreańskie (Baekje) i przyjęcie buddyzmu,
najstarsze kompleksy świątynne, rzeźba w brązie, lace i drewnie
6. Nara (710 – 794); Tōdaiji i Wielki Budda, rzeźba w lace i brązie
7. Heian (794 – 1185); epoka kultury dworskiej, prymat poezji, rzeźba w drewnie i
glinie, rozwój literatury, przerost estetyki nad życiem codziennym
8. Kamakura (1185 – 1333); najazdy Mongołów
9. Muromachi i sengoku (1333 – 1573); źródła kultury japońskiej
10. Azuchi – Momoyama (1573 – 1598); obcokrajowcy w Japonii, Wojna Imjin
11. Edo (1600 – 1868); rozkwit kultury mieszczańskiej; nostalgiczna kolebka
"japońskości"
12. Meiji (1868 – 1912); westernizacja i modernizacja
13. Taishō (1912 – 1926) – „demokratyzacja” Japonii
14. Shōwa (1926 – 1989), II WŚ, nowoczesność po japońsku
15. Heisei, Japonia współczesna (1989 – 2019); stracona dekada, post-Fukushima
16. Religie i systemy wierzeń/ﬁlozoﬁczne Japonii

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

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny poświęcony jest tematyce omawianej na kursie. Aby
zaliczyć kurs należy: - uzyskać min. 60% poprawnych odpowiedzi z
egzaminu (40%) - napisać poprawną pracę pisemną (50%) regularnie zamieszczać newsy z regionu na forum (10%)
egzamin pisemny, esej
Obowiązkowa jest także wizyta w Centrum Manggha Obecność na
zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieobecności, trzecia
i czwarta skutkują obniżeniem oceny egzaminacyjnej o 5% każda. Pięć
i więcej nieobecności skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.
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Etyka buddyjska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.180.5cd5583838dc6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z nauczaniem etycznym zawartym w klasycznej myśli buddyjskiej, począwszy
od stanowiącej dla niej tło indyjskiej myśli przed- i okołobuddyjskiej, poprzez buddyzm kanonu palijskiego,
mahajanę, i tantrę.

C2

Uświadomienie słuchaczom kontekstu intelektualnego dla powstania buddyzmu (idee Rigwedy, Upaniszad, idee
ascetyczno-ﬁlozoﬁczne z czasów zbliżonych do powstawania buddyzmu).

C3

Zapoznanie studentów z podstawowymi ideami wspólnymi dla wszystkich stanowisk etycznych w buddyzmie.

C4

Zapoznanie studentów z wybranymi tradycjami buddyjskimi, wartymi wyróżnienia ze względu na specyﬁkę ich
stanowiska etycznego.

C5

Przekazanie wiedzy z zakresu odpowiedzi tradycyjnego buddyzmu na konkretne dylematy moralne, z pewnym
odniesieniem do problemów współczesnego świata.

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

wiedza o kontekście, w jakim kształtował się wczesny
buddyzm, ze szczególnym uwzględnieniem myśli
etycznej.

SNB_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W2

rozpoznawanie podobieństw etyki buddyjskiej
do któregoś ze stanowisk wyróżnionych w zachodniej
myśli ﬁlozoﬁcznej (np. deontologia, utylitaryzm, etyka
cnót), wraz z argumentacją i wskazaniem
ewentualnych problemów.

SNB_K1_W02,
SNB_K1_W03,
SNB_K1_W04

zaliczenie na ocenę, esej

W3

identyﬁkacja głównych idei, wokół których budowana
była reﬂeksja etyczna buddyzmu.

SNB_K1_W01,
SNB_K1_W07

zaliczenie na ocenę, esej

W4

świadomość wielości podejść do etyki w tradycji
buddyjskiej, z podstawowym podziałem na ścieżkę
słuchacza i ścieżkę bodhisattwy, a na gruncie tej
ostatniej wskazaniem na specyﬁkę między innymi
tradycji zen, buddyzmu czystej ziemi, tantry, czy
tradycji Nichirena z jego współczesnymi ewolutami.

SNB_K1_W05,
SNB_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W5

znajomość odpowiedzi buddyzmu na konkretne
dylematy moralne, jak aborcja, eutanazja, stosunek
do zwierząt i – szerzej – natury, relacje lekarz-pacjent,
podejście do życia seksualnego i mniejszości
seksualnych, czy zagadnienia konﬂiktu.

SNB_K1_W07

zaliczenie na ocenę, esej

W6

dostrzeganie istotności związku pomiędzy etyką,
a ogólnym stanowiskiem ﬁlozoﬁcznym, w jakim jest
SNB_K1_W07,
ona formułowana, jak również wpływu, jaki wywiera
SNB_K1_W08
rzeczywistość społeczna na problematykę i odpowiedzi
etyki.

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zdolność do porównania buddyjskiej myśli etycznej
z etyczną reﬂeksją ﬁlozoﬁi zachodniej, a także
krytycznej reﬂeksji nad ich mocnymi i słabymi
stronami.

SNB_K1_U03,
SNB_K1_U04,
SNB_K1_U05

zaliczenie na ocenę, esej

U2

zdolność wyrażania indywidualnych ocen w kwestii siły
przytoczonej argumentacji, a także przedstawiania
własnych argumentów za- lub przeciwko danemu
stanowisku etycznemu w formie pracy pisemnej.

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U02,
SNB_K1_U03,
SNB_K1_U06

zaliczenie na ocenę, esej

SNB_K1_K02,
SNB_K1_K06,
SNB_K1_K07

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

gotowość do samodzielnego wyboru tematu
do zanalizowania, przegotowanie materiałów,
uzupełnienie braków w wiedzy i przedstawienie
wyników analizy w formie pisemnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
45
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przygotowanie eseju

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

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.

Etyka zachodnia a etyka buddyjska.

W2, U1, K1

2.

Podzielany światopogląd w cywilizacji Magadhy i specyﬁka buddyzmu.

W1, K1

3.

Charakterystyka i wewnętrzne napięcie w etyce ortodoksyjnej (astika) oraz próby
jego przezwyciężenia.

W1, K1

4.

Podstawowe założenia etyki buddyjskiej.

W3, K1

5.

Etyczne modyﬁkacje mahajany, i specyﬁka jej wybranych nurtów.

W3, W4, W6, K1

6.

Kres życia z perspektywy buddyjskiej.

W4, W5, W6, U2, K1

7.

Buddyzm a środowisko.

W1, W4, W5, W6, U1, U2,
K1

8.

Buddyzm a konﬂikt.

W1, W4, W5, W6, U1, U2,
K1

9.

Ciekawe postaci we współczesnym buddyzmie: Sheng Yen i Thich Nhat Hanh.

W2, W5, W6, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Końcowa ocena składa się z dwóch części: oceny wiedzy i
zaangażowania studentów w trakcie zajęć oraz wyniku krótkiej
zaliczenie na ocenę, esej pracy pisemnej omawiającej wybrane zagadnienie z zakresu etyki
buddyjskiej. Warunkiem zaliczenia kursu jest przedstawienie pracy i
co najmniej 80% frekwencja.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Posiadanie pewnej podstawowej wiedzy na temat historii i doktryny buddyjskiej, bierna znajomość j. angielskiego.

Sylabusy
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Historia buddyzmu III (buddyzm tybetański i mongolski)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.1100.5cd558397c3fc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładów jest wykształcenie i rozwijanie umiejętności dostrzegania i interpretowania zjawisk oraz
procesów kulturowych, religijnych i politycznych omawianych obszarów Azji.

C2

Celem ćwiczeń jest pogłębienie znajomości odmiennej kultury i religii, w tym zwrócenie uwagi na własne
uwarunkowania kulturowe i ich możliwy wpływ na rozumienie kultur i religii Tybetu i Mongolii. Celem ćwiczeń jest
także rozwijanie umiejętności czytania i analizy tekstów innej kultury oraz umiejętności formułowania
argumentów, prowadzenia dyskusji i realizacji zadań indywidualnych oraz zespołowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

- podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury właściwych dla buddyzmu
tybetańskiego i mongolskiego;

SNB_K1_W06

esej, dyskusja

W2

- różne wymiary tradycyjnej kultury tybetańskiej
i mongolskiej oraz ich związki z różnymi sferami życia
społecznego;

SNB_K1_W07

egzamin pisemny, esej,
dyskusja

W3

- kluczowe przemiany kulturowe na Wyżynie
Tybetańskiej i w Mongolii.

SNB_K1_W08

egzamin pisemny, esej,
dyskusja

U1

- rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury
tybetańskiej i mongolskiej oraz przeprowadzić ich
krytyczną analizę i interpretację zgodnie
z dyrektywami teoretyczno-metodologicznymi
perspektyw badawczych właściwych dziedzinom
wykorzystywanym w badaniach nad buddyzmem
(ﬁlozoﬁa, religioznawstwo, kulturoznawstwo itd.);

SNB_K1_U04

egzamin pisemny, esej,
dyskusja

U2

- prezentować efekty swoich analiz w formie
pisemnych prac naukowych;

SNB_K1_U06

esej

U3

- prezentować efekty swoich analiz w formie
wystąpienia ustnego.

SNB_K1_U07

dyskusja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

- współdziałania i pracy w grupie oraz
do przyjmowania w niej różnych ról;

SNB_K1_K01

dyskusja

K2

- docenienia roli dziedzictwa kulturowego tradycji
tybetańskiej i mongolskiej;

SNB_K1_K03

egzamin pisemny

K3

- zachowywania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych.

SNB_K1_K04

dyskusja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

Przygotowanie prac pisemnych

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
150

ECTS
5.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kontekst kulturowy - szamanizm himalajski i ałtajski, bon.

U1, K3

2.

Tantra i buddyzm tantryczny.

W1, K3

3.

Początki buddyzmu w Tybecie. Buddyzm starej szkoły (rnying ma).

U1, U3, K2

4.

Buddyzm tybetański: dwie idee i dwa typy metod.

W3, U3, K1

5.

Specyﬁka szkół nowych (sakja i kagju).

W3, U1, U3

6.

Buddyzm w Mongolii – historia i polityka.

W3, U1, U3

7.

Typowi specjaliści religijni buddyzmu tybeto-mongolskiego.

W2, U2, U3, K1, K3

8.

Literatura i sztuka jako nośniki buddyzmu tybetańskiego i mongolskiego.

W2, U1, U3, K1

9.

Życie monastyczne w Tybecie i Mongolii w ujęciu diachronicznym.

W2, U3, K3

10.

Typowe formy medytacji siedzącej i medytacji w ruchu.

W2, U1, U3

11.

Analiza tzw. metod realizacji (sgrub thabs) i rytuałów (cho ga).

W1, U1, U2, U3, K3

12.

Formy pobożności ludowej.

W2, W3, U3, K3

13.

Buddyzm tybetański – współczesność.

W2, W3, U2, U3, K1

14.

Najnowsze tendencje i nurty buddyzmu mongolskiego.

W3, U3, K2

15.

Kultura i religijność diaspory tybetańskiej i mongolskiej.

W2, U2, U3, K1, K2

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

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Aby być dopuszczonym do egzaminu, należy uzyskać zaliczenie ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 60%
poprawnych odpowiedzi z całości zadań egzaminacyjnych.

esej, dyskusja

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń są: obecność, znajomość lektur
(wskazanych przez prowadzącego ćwiczenia) umożliwiająca aktywność na
zajęciach oraz napisanie pracy na wybrany, uzgodniony z prowadzącym,
temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Sylabusy
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Epistemologia buddyjska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.1100.5cd55839a2fee.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego 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 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z głównymi zagadnieniami epistemologii buddyjskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zapoznaje się z podstawowymi tekstami
kanonicznymi epistemologii buddyjskiej

SNB_K1_W09

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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dokonywać analizy wybranych fragmentów tekstów
ﬁlozoﬁcznych epistemologii buddyjskiej

U1

SNB_K1_U02

egzamin ustny

SNB_K1_K07

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
pogłębiania swej wiedzy na drodze samodzielnych
studiów nad tekstami klasycznymi i literaturą
przedmiotu

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

historia epistemologii buddyjskiej

W1

2.

podstawowe pojęcia epistemologii buddyjskiej

W1, U1

3.

podstawowe problemy epistemologii buddyjskiej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Nacjonalizmy i separatyzmy Azji Południowej – upolitycznianie religii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.1100.5cd55839c8e1e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

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: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy i zaznajomienie studenta z problematyką nacjonalizmów w Azji oraz relacji tego zjawiska
do procesów społeczno politycznych dotyczących religii w Azji Płd w tym buddyzmu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Terminologie naukowa dotyczącą nacjonalizmu,
narodu i tożsamości. Rozumie relacje w Azji pomiędzy
kategoriami naród/nacjonalizm a religią i związane
z tym upolityczniane emocje .

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W2

posiada umiejętność powiązania oceny procesów
budowania nacjonalizmów w Azji ze zjawiskami tego
typu w Europie

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W06,
SNB_K1_W08

zaliczenie na ocenę

SNB_K1_U03,
SNB_K1_U04

zaliczenie na ocenę

SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04,
SNB_K1_K06,
SNB_K1_K09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować relacje pomiędzy religia (
w tym i buddyzmem) w krajach Azji a procesami
historycznymi i społecznymi w tych krajach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do samodzielnego oceniania
sytuacji społecznych i procesów historycznych
w relacji z dyskursem religijnym w krajach Azji( w tym
i z buddyzmem)

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

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. Podział Indii w 1947.znaczenie czynnika wyznaniowego
2. Tożsamości wyznaniowe w Azji Płd. w okresie prekolonialnym i kolonialnym
3. Rola państw poza Azją Płd. w kreowaniu w tym regionie projektów
separatystycznych
4. Perspektywa europejska oceny nacjonalizmów i separatyzmów w Azji Płd.
5. Tamilowie –budowanie tożsamości narodowej i projektów separatystycznych
6. Cejlon –Sri Lanka – nacjonalizmy i rola czynnika wyznaniowego
7. Pakistan nacjonalizmy i rola czynnika wyznaniowego
8. Bengalczycy – nacjonalizmy i rola czynnika wyznaniowego
9. Bangladesz- postulaty separatystyczne ludu Czakma
10. Pogranicza Azji Płd.-aspiracje narodowo separatystyczne .Porównanie NepalChanat Kalatu cz.1
11. Pogranicza Azji Płd.-aspiracje narodowo separatystyczne .Porównanie NepalChanat Kalatu cz.2
12. Sind- nacjonalizm i rola czynnika wyznaniowego
13. Bangladesz- jedyny skuteczny projekt separatystyczny w Azji Płd. od 1947rola czynnika wyznaniowego
14. Budowanie projektu separatystycznego w Azji Płd. w XXI wieku
15. Oceny nacjonalizmów i separatyzmów w Azji Płd. perspektywa polska

1.

W1, W2, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę obecność na wykładach ( max 3 nieusprawiedliwione nieobecności

Wymagania wstępne i dodatkowe
wskazana znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Sztuka buddyjska w Indiach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.1100.5cd55839f2818.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student zapozna się z najważniejszymi zjawiskami w zakresie sztuki buddyjskiej na subkontynencie indyjskim (w
ujęciu chronologicznym).

C2

Student pozna główne zabytki architektury, rzeźby i malarstwa, zdobędzie umiejętność odczytywania symboliki
wizerunków (podstawy ikonograﬁi).

Efekty uczenia 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, teorie i metody badawcze z zakresu
nauk humanistycznych-nauk o sztuce [SNB1A_W03]

SNB_K1_W03

egzamin pisemny / ustny

W2

najważniejsze buddyjskie kultury Wschodu wszystkich
epok oraz procesy akulturacyjne buddyzmu w innych
kręgach kulturowych [SNB1A_W05]

SNB_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W3

podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury (sztuka) [SNBA_W06]

SNB_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

W4

różne wymiary kultury buddyjskiej i jej związki
z różnymi sferami życia społecznego [SNB1A_W07]

SNB_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

W5

kluczowe przemiany kulturowe w buddyjskich krajach
Azji [SNB1A_W08]

SNB_K1_W08

egzamin pisemny / ustny

SNB_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury
buddyjskiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę
i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretycznometodologicznymi perspektyw badawczych
właściwych dziedzinom wykorzystywanym
w badaniach nad buddyzmem (sztuka,
kulturoznawstwo itd.) [SNB1A_U04]

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

docenienia roli dziedzictwa kulturowego różnych
tradycji [SNB1A_K03]

SNB_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

K2

zachowywania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych [SNB1A_K04]

SNB_K1_K04

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie do sztuki regionu, wstęp do ikonograﬁi wizerunków,
terminologia.

W1, W3

Sylabusy
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2.

2 i 3. Najstarsze buddyjskie zabytki na subkontynencie indyjskim
- geneza stupy
- style najstarszych stup
- skalne sanktuaria i klasztory - okres początkowy.

W2, W3, U1, K1, K2

3.

4. Okres anikoniczny w rzeźbie vs. najstarsze wizerunki.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

4.

5. Szkoła rzeźby Gandhary a szkoła Mathury
- tworzenie wzorców i kanonów.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

5.

6. Sceny z życia Buddy w sztuce pierwszych wieków n.e.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

6.

7. Sztuka okresu Guptów
- ze szczególnym uwzględnieniem stylu Sarnath.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

7.

8. Skalne sanktuaria i klasztory - okres rozkwitu
- ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa ściennego.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

8.

9. Sztuka okresu postguptyjskiego.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

9.

10. Rozwój architektury wolnostojącej i powstanie późniejszych centrów
buddyjskich (na przykładzie Nalandy).

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

10.

11. Sztuka za panowania dynastii Pala.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

11.

12. Sztuka buddyjska w środkowych i południowych Indiach
- Odisha
- Amarawati
- Nagapattinam.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

12.

13. Malarstwo manuskryptów.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

13.

14. Rozprzestrzenienie sztuki poza Indie - przeniesione wzorce.

W2, W3, W4, U1, K1, K2

14.

15. Najważniejsze kolekcje sztuki buddyjskiej w muzeach na świecie.

W3, W4, U1, K1, K2

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

• forma egzaminu: egzamin pisemny (pytania otwarte lub
zamknięte w formie testu) lub ustny, do ustalenia z grupą; •
egzamin pisemny / ustny warunki zaliczenia (uzyskanie 60% punktów z egzaminu). W
przypadku uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu nie przewiduję
poprawiania testu/odpowiedzi w kolejnym terminie.
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.1300.5ca756b2af3d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przygotowanie studenta do prawidłowego napisania artykułu naukowego, opanowanie zasad
konstruowania pracy, tworzenia przypisów i bibliograﬁi.

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

Studenci znają i rozumieją metody badawcze
z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

SNB_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2

Studenci znają i rozumieją podstawowe pojęcia
i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego.

SNB_K1_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Studenci potraﬁą samodzielnie zdobywać wiedzę
i analizować teksty naukowe z zakresu badań nad
kulturami buddyjskimi w różnych okresach ich historii.

SNB_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

Studenci potraﬁą prezentować efekty swoich analiz
w formie pisemnych prac naukowych.

SNB_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Studenci są gotowi do dbałości o etyczny wymiar
badań naukowych.

SNB_K1_K08

zaliczenie na ocenę

K2

Studenci są gotowi do samodzielnego uzupełniania
i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

SNB_K1_K02,
SNB_K1_K07

zaliczenie na ocenę

K3

Studenci są gotowi do myślenia i działania w sposób
kreatywny.

SNB_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

przygotowanie referatu

10

konsultacje

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

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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seminarium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Konstruowanie artykułu naukowego.

U2, K1

2.

Prace przygotowawcze związane z pisaniem artykułu.

W1, K2

3.

Zbieranie materiałów (dostępność materiału, korzystanie z baz internetowych i
elektronicznych zasobów bibliotecznych).

U1, K2

4.

Praca z tekstem w języku obcym.

W1, U2, K2

5.

Opracowywanie zebranego materiału.

W1, U2, K2, K3

6.

Cechy dobrego stylu – język naukowy a język potoczny.

W1, U2, K1

7.

Cytowanie.

U1, K1

8.

Plagiat – przykłady, rozpoznanie plagiatu.

W2, U2, K1

9.

Przypisy i bibliograﬁa (używanie skrótów polskich i łacińskich).

W1, U2, K2

10.

Układ graﬁczny.

U1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, aktywność, prezentacja na zajęciach tematu
artykułu i jego schematu, przygotowanie roboczej wersji ok. 30% artykułu
wraz z bibliograﬁą.

seminarium

Semestr 6
Metody nauczania:
seminarium, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Artykuł licencjacki
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Kultura Mongolii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.1100.5cd5582ﬀ05c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

- zapoznanie studentów z historią, kulturą i zwyczajami społecznymi mongolskich grup etnicznych od czasów
najdawniejszych do współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem roli szamanizmu i buddyzmu tybetańskiego

C2

- wykształcenie umiejętności rozpoznawania mongolskiej kultury symbolicznej

C3

- przedstawienie czynników, które miały charakter formatywny dla środkowoazjatyckiej, w tym mongolskiej, wizji
świata i człowieka, powstającej w znacznie odbiegających od europejskich warunkach społecznych
i geopolitycznych

C4

- uświadomienie słuchaczom roli mongolskiego dziedzictwa kulturowego.

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 metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury mongolskiej

SNB_K1_W06

egzamin pisemny

W2

- różne wymiary kultury mongolskiej i jej związki
z różnymi sferami życia społecznego

SNB_K1_W07

egzamin pisemny

W3

- kluczowe przemiany kulturowe zachodzące
w Mongolii i obszarach kulturowo z nią związanych

SNB_K1_W08

egzamin pisemny

SNB_K1_U04

egzamin pisemny

SNB_K1_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury
mongolskiej, w tym jej kultury symbolicznej, oraz
przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację
zgodnie z dyrektywami teoretyczno-metodologicznymi
perspektyw badawczych właściwych dziedzinom
wykorzystywanym w badaniach nad buddyzmem
i kulturą (ﬁlozoﬁa, religioznawstwo, kulturoznawstwo
itd.)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

- docenienia roli dziedzictwa kulturowego tradycji
mongolskiej

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.

Warunki naturalne, mongolskie grupy etniczne. Charakterystyka społeczności
nomadycznej.

W2

2.

Mongolskie mity i kosmogonia.

W1, K1

3.

Najwcześniejsze dane historyczne i archeologiczne. Sztuka naskalna.

U1

Sylabusy
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4.

Elementy światopoglądu szamańskiego - wprowadzenie.

W2

5.

Szamanizm i religie poprzedzające Imperium Mogołów: manicheizm, nestorianizm
i islam.

W2, U1

6.

Powstanie i upadek Imperium Mongolskiego.

W3

7.

Religie w okresie po Czyngis-chanie: chrześcijaństwo, taoizm, buddyzm.

U1

8.

Buddyzm tybetański w Mongolii - historia (XIII - pocz. XX w).

W2

9.

Życie w klasztorach. Cam (taniec sakralny).

W2

10.

Architektura i sztuki plastyczne.

U1, K1

11.

Tradycyjna i współczesna literatura mongolska.

U1

12.

Kultury muzyczne Mongolii.

W3, K1

13.

Rytuały i obrzędy świeckie związane z cyklami życia indywidualnego i zbiorowego.

U1

14.

Odrodzenie się buddyzmu i szamanizmu po roku 1990.

W3

15.

Kultura i problemy Mongolii współczesnej.

W3

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aby zaliczyć kurs, należy uzyskać minimum 60% poprawnych odpowiedzi
z całości zadań egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa, dopuszczalne dwie nieobecności.

Sylabusy
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Język buddyjski – sanskryt III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.1300.5cd5583f600a8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
brak zaliczenia

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
translatorium: 90

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
translatorium: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest rozwijanie kompetencji językowych w zakresie lektury tekstów sanskryckich. Podczas zajęć
studenci pracują nad tłumaczeniem i interpretacją oryginalnych tekstów źródłowych wybranych przez
prowadzącego. Kurs ma na celu utrwalenie nabytych umiejętności w zakresie słownictwa i gramatyki oraz
rozwijanie umiejętności tłumaczenia tekstów w sanskrycie klasycznym, jak również wprowadzenie
do problematyki tłumaczenia tekstów buddyjskich w tzw. sanskrycie hybrydowym. Kurs przygotowuje studentów
do samodzielnego tłumaczenia i analizy gramatycznej tekstów źródłowych. Zajęcia akcentują kulturotwórcza rolę
języka oraz wprowadzają studentów w kulturowe aspekty lietartury sanskryckiej.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

absolwent zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury

SNB_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

W2

absolwent zna i rozumie różne wymiary kultury
buddyjskiej i jej związki z różnymi sferami życia
społecznego

SNB_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

SNB_K1_U08

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ władać tradycyjnym językiem
kultury buddyjskiej (sanskrytem, tybetańskim,
chińskim)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do samodzielnego
organizowania i realizowania wyznaczonych zadań

SNB_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

K2

absolwent jest gotów do docenienia roli dziedzictwa
kulturowego różnych tradycji

SNB_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

translatorium

90

przygotowanie do zajęć

50

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

translatorium

90

przygotowanie do zajęć

50

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tłumaczeniem i interpretacją oryginalnych tekstów źródłowych wybranych przez
prowadzącego. Kurs ma na celu utrwalenie nabytych umiejętności w zakresie
słownictwa i gramatyki oraz rozwijanie umiejętności tłumaczenia tekstów w
sanskrycie klasycznym , jak również wprowadzenie do problematyki tłumaczenia
tekstów buddyjskich w tzw. sanskrycie hybrydowym. Kurs przygotowuje
studentów do samodzielnego tłumaczenia i analizy gramatycznej sanskryckich
tekstów źródłowych. Zajęcia akcentują kulturotwórcza rolę języka oraz
wprowadzają studentów w kulturowe aspekty literatury sanskryckiej.

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
translatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny Warunkiem dopuszczenia do
egzaminu jest aktywny udział na zajęciach, frekwencja (dopuszcza się 5
nieobecności w semestrze).

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
translatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny Warunkiem
egzamin pisemny / ustny dopuszczenia do egzaminu jest aktywny udział na zajęciach,
frekwencja (dopuszcza się 5 nieobecności w semestrze).

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Język buddyjski – tybetański III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.1300.5cd5583f8632e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
brak zaliczenia

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
translatorium: 90

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
translatorium: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

podstawowa umiejętność przekładu prostego tekstu klasycznego

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, proste teksty ﬁlozoﬁi buddyjskiej
w języku tybetańskim

SNB_K1_W09

esej

SNB_K1_U08

esej

SNB_K1_K06,
SNB_K1_K07

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się strukturami gramatycznymi
klasycznego języka tybetańskiego i pojęciami
ﬁlozoﬁcznymi

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej analizy tekstu ﬁlozoﬁcznego
i pogłębiania jego rozumienia poprzez korzystanie
z literatury przedmiotu

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

translatorium

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

translatorium

90

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie raportu

30

przygotowanie do ćwiczeń

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
250

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poznanie terminologii i frazeologii tybetańskiego tekstu ﬁlozoﬁcznego

U1

2.

poznanie metod analizy tekstu ﬁlozoﬁcznego w klasycznym języku tybetańskim

W1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

translatorium

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział zajęciach

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
translatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział z zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie zajęć Tybetański I oraz Tybetański II

Sylabusy
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Język buddyjski – chiński III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.1300.5cd5583faa438.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
brak zaliczenia

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
translatorium: 90

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
translatorium: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znajomość języka chińskiego umożliwiająca przystąpienie do egzaminu HSK 3 - poziom B1/B2

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym
w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku studiów,
zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

SNB_K1_U09

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

translatorium

90

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie do sprawdzianów

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

translatorium

90

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Nauka wymowy z naciskiem na poprawną wymowę tonów

U1

2.

2. Nauka pisma chińskiego

U1

3.

3. Nauka gramatyki języka mandaryńskiego

U1

4.

4. Nauka słownictwa przydatnego w komunikacji

U1

5.

5. Tłumaczenie tekstów.

U1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Regularna obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione
nieobecności) 45 % 2. Prace domowe sprawdzające opanowanie materiału
20% 3. Pisemne zaliczenie przedmiotu w formie okresowego testu oraz
sprawdzianu ustnego.35%

translatorium

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

translatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Regularna obecność na zajęciach (dopuszczalne 2
nieusprawiedliwione nieobecności) 45 % 2. Prace domowe
sprawdzające opanowanie materiału 20% 3. Pisemne
zaliczenie przedmiotu w formie okresowego testu oraz
sprawdzianu ustnego. 35%
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Historia buddyzmu IV (buddyzm współczesny)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.1200.5cd5583b77e18.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładów jest poznanie historii i recepcji oraz zrozumienie procesów adaptacji buddyzmu w zachodnim
kręgu kulturowym, a także współczesnych zjawisk kulturowych i religijnych, związanych z buddyzmem
na Zachodzie i w Azji.

C2

Celem ćwiczeń jest pogłębienie wiedzy uzyskanej podczas wykładów oraz rozwijanie umiejętności czytania,
analizy i interpretacji tekstów innej kultury, a także umiejętności ustnego i pisemnego formułowania argumentów
i prowadzenia dyskusji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury właściwych dla buddyzmu
współczesnego

SNB_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

zna i rozumie różne wymiary historii i recepcji
buddyzmu w zachodnim kręgu kulturowym oraz
przemian kulturowych w buddyjskich krajach
i w obrębie samego buddyzmu, w tym ich związki
z różnymi sferami życia społecznego

SNB_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

zna i rozumie kluczowe przemiany kulturowe
zachodzące w obrębie buddyzmu we współczesnej Azji

SNB_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U1

rozpoznawać różne rodzaje wytworów współczesnej
kultury buddyjskiej oraz przeprowadzić ich krytyczną
analizę i interpretację zgodnie z dyrektywami
teoretyczno-metodologicznymi perspektyw
badawczych właściwych dziedzinom
wykorzystywanym w badaniach nad buddyzmem
(ﬁlozoﬁa, religioznawstwo, kulturoznawstwo itd.)

SNB_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

prezentować efekty swoich analiz w formie pisemnych
prac naukowych

SNB_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U3

prezentować efekty swoich analiz w formie
wystąpienia ustnego

SNB_K1_U07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania i pracy w grupie oraz do przyjmowania
w niej różnych ról

SNB_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

docenienia roli dziedzictwa kulturowego tradycji
buddyjskiej

SNB_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K3

zachowywania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych

SNB_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
150

ECTS
5.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dekolonizowanie buddyzmu. Kiedy pojawił się „buddyzm”.

W1, W2, K2

2.

Buddyzm na świecie. Wybrane kontakty międzykulturowe.

W2, U3

3.

Buddyzm i kontrkultura. Beat Generation i ruch hippisowski.

W2, U1, U3

4.

Buddyzm w Polsce. Historia kontaktów.

W2, U3

5.

Buddyzm w Polsce. XX i XXI wiek.

W2, U2, U3, K1

6.

Specyﬁka „buddyzmu zachodniego” i nawajany.

W2, U1, U3

7.

Kim są zachodni buddyści? Proﬁl wyznawców.

W2, U3

8.

Charyzmatyczni przywódcy buddyjscy – ujęcie socjologiczne i doktrynalne.

W2, W3, U3

9.

Buddyzm protestancki, modernistyczny, postmodernistyczny i sekularny.

W2, U3, K3

10.

Ekumenizm i dialog religijny.

W2, U1, U3

11.

Pozycja kobiet w buddyzmie – doktryna, praktyki kulturowe, współczesność.

W3, U3

12.

Buddyzm w Azji – komercjalizacja i procesy globalizacyjne.

W3, U1, U3, K2

13.

Buddyzm, polityka, przemoc.

W3, U1, U3

14.

Wyzwania współczesności. Buddyzm zaangażowany.

W2, W3, U3

15.

Buddyzm w epoce cyfrowej.

W3, U2, U3

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aby być dopuszczonym do egzaminu, należy uzyskać zaliczenie ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 60%
poprawnych odpowiedzi z całości zadań egzaminacyjnych.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń są: obecność, znajomość lektur
zaliczenie na ocenę (wskazanych przez prowadzącego ćwiczenia) umożliwiająca aktywność
na zajęciach oraz napisanie pracy na uzgodniony z prowadzącym, temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach. Bierna znajomość języka angielskiego.

Sylabusy
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Buddyjskie praktyki medytacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.1200.5cd5583b9cbdb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zadaniem kursu jest kompleksowa rekonstrukcja dziejów rozwoju teoretycznej myśli buddyjskiej dotyczącej
technik i praktyk kultywowania umysłu. Na tle złożonej historii buddyzmu azjatyckiego i jego kulturowych
uwarunkowań dyskutowany jest problem ciągłości i innowacji myśli buddyjskiej w zakresie medytacji i jej roli
w treningu duchowym. Wiedza zyskana przez słuchaczy – uporządkowana kryterium historycznym – daje pełen
obraz kluczowego czynnika determinującego postać buddyjskiej doktryny na przestrzeni dziejów i jako taka jest
niezbędna do rozwijania kompetencji buddologicznych w obszarze kulturoznawczym, ﬁlozoﬁcznym,
religioznawczym itd. Kurs stawia szczególnie na wyrobienie umiejętności krytycznego spojrzenia na przecięcie
konfesyjnego i naukowego dyskursu w badaniach nad buddyjskimi medytacjami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

237 / 242

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

metody badań tekstualnych, na których opiera się
większość naukowych teorii dotyczących buddyjskich
praktyk medytacyjnych.

SNB_K1_W02,
SNB_K1_W04

egzamin ustny

W2

kluczowy aspekt wszystkich nurtów buddyzmu, jakim
jest problematyka doświadczenia medytacyjnego
przejawiająca się na poziomie ﬁlozoﬁcznym, kultowym
i społecznym.

SNB_K1_W07

egzamin ustny

W3

historyczne przemiany, jakie doprowadziły
do wykształcenia się różnorodnych kulturowych
manifestacji myśli dotyczącej buddyjskiej medytacji.

SNB_K1_W08

egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować poznane teorie odnoszące się do praktyk
medytacyjnych do odczytania wybranych aspektów
kultury buddyjskiej.

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U03

egzamin ustny, esej

U2

krytycznie interpretować historyczne przemiany
w obrębie buddyjskich teorii medytacji, które
doprowadziły do różnic we współczesnym rozumieniu
wielu technik pracy nad umysłem.

SNB_K1_U04

egzamin ustny, esej

U3

przygotować pisemną pracę o proﬁlu akademickim,
zreferować ją w sposób syntetyczny i „obronić” przed
krytyką.

SNB_K1_U06,
SNB_K1_U07

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania z grupą w celu wypracowania
stanowiska wobec problemu naukowego.

SNB_K1_K01

esej

K2

samodzielnego organizowania i realizowania
wyznaczonych zadań.

SNB_K1_K02

esej

K3

docenienia roli dziedzictwa kulturowego różnych
tradycji kulturowych.

SNB_K1_K03

egzamin ustny, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

45

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Czym jest medytacja? Deﬁnicje słownikowe pojęcia, synonimy. Omówienie
wyobrażeń zakorzenionych w religiach innych niż buddyzm i w zachodniej kulturze W1, W3, U2
popularnej.

2.

Medytacja w buddyzmie: jej charakterystyka i funkcja. Zakres semantyczny i
interpretacja terminu bhāvanā. Praktyka medytacyjna jako istota buddyzmu
dawniej i dziś. Rzut oka na najważniejsze praktyki w perspektywie historycznej.

W1, W3, U1

3.

Źródła buddyjskiej medytacji na przykładzie analizy nauk Alary Kalamy i Uddaki
Ramaputty.

W1, U1, U2

4.

Praktyki medytacyjne w nikajach, agamach i palijskiej literaturze postkanonicznej
(medytacja dźhaniczna, praktyka przytomności w Satipatthana-suttcie oraz
Anapanasati-sutcie, praktyka anussati, praktyka czterech wzniosłych stanów,
"pojazd" wyciszenia i wglądu).

W1, W2, W3, U1, U2

5.

Rozdźwięk między nikajami/agamami a źródłami postkanonicznymi w odniesieniu
do zjawiska wglądu. Trudności z uzgodnieniem idei wglądu ze skupieniem
rozwijanym w dźhanach.

W1, W2, W3, U1, U2

6.

Współczesne oblicza medytacji w krajach therawady i na Zachodzie: Vipassanā
Movement, Kammaṭṭhāna (tajska tradycja leśna).

W1, W2, W3, U1, U2

7.

Praktyki medytacyjne w buddyzmie mahajany (medytacja w sutrach samadhi oraz
w ujęciu Bhawanakram Kamalaśili).

W1, W2, W3, U1, U2

8.

Wprowadzenie do praktyk tantrycznych. Joga w tantrach i pieśniach
mahasiddhów.

W1, W2, W3, U1, U2

9.

Praktyki medytacyjne buddyzmu tybetańskiego (joga bóstwa, mahamudra,
dzogczen).

W1, W2, W3, U1, U2

10.

Medytacja w buddyzmie sinojapońskim (tiantai, szkoły czystej ziemi, chan/zen).

W1, W2, W3, U1, U2

11.

Podsumowanie. Konsultacje prac zaliczeniowych.

U3, K1, K2, K3

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Warunkiem dopuszczającym do egzaminu jest uczestnictwo w zajęciach
oraz zaliczenie ćwiczeń poprzez przedstawienie pracy pisemnej.

ćwiczenia

esej

Praca pisemna o charakterze artykułu naukowego.

Sylabusy
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Buddyzm koreański
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.13F0.5cd55830b0811.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

rolę buddyzmu w kulturze koreańskiej

SNB_K1_W08

zaliczenie

W2

przemiany jakim tradycje buddyjskie uległy w Korei
na skutek procesów historycznych właściwych dla
kultury koreańskiej

SNB_K1_W05

zaliczenie

SNB_K1_U04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

wskazać najważniejsze i najbardziej charakterystyczne
elementy koreańskiej kultury buddyjskiej
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U2

odróżnić tradycyjne sposoby przedstawiania tradycji
buddyjskiej od ich współczesnych intepretacji

SNB_K1_U04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej
wiedzy i umiejętności;

SNB_K1_K07

zaliczenie

K2

docenienia roli dziedzictwa kulturowego tradycji
koreańskiej

SNB_K1_K03

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do sprawdzianu

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.

1. Kultura koreańska i jej specyﬁka w Azji Wschodniej
2. Buddyzm w Azji Wschodniej - wprowadzenie
3. Początki buddyzmu na Półwyspie Koreańskim
4. Buddyzm jako religia państwowa w dawnej Korei
5. Koreańska ﬁlozoﬁa buddyjska
6. Relacje buddyjsko-konfucjańskie w Korei
7. Koreański buddyzm seon
8. Buddyzm a modernizacja Korei
9. Współczesna sytuacja buddyzmu w Korei
10. Buddyzm a szamanizm koreański
11. Buddyzm a koreańskie chrześcijaństwo
12. Buddyjska sztuka Korei
13. Buddyjska architektura Korei
14. Buddyzm w literaturze koreańskiej
15. Buddyzm w koreańskim ﬁlmie

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Regularna obecność (dopuszczane 2 nieobecności) oraz pisemne lub
ustne zaliczenie sprawdzające opanowanie podstawowego materiału z
kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Program studiów
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Wydział Filozoﬁczny

Kierunek:

studia nad buddyzmem współczesnym

Poziom kształcenia:
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Forma kształcenia:
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Rok akademicki:
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filozoﬁczny

Nazwa kierunku:

studia nad buddyzmem współczesnym

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o kulturze i religii

80%

Językoznawstwo

4%

Filozoﬁa

4%

Literaturoznawstwo

4%

Nauki o polityce i administracji 4%
Nauki socjologiczne

4%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Celem studiów jest dostarczenie wiedzy o charakterze specjalistycznym z zakresu nauk humanistycznych oraz wiedzy
zaawansowanej z zakresu teorii i historii kultury buddyjskiej, ze szczególnym naciskiem na jej współczesne manifestacje w
różnorakich powiązaniach. Program zorientowany jest na wykształcenie specjalistycznych umiejętności badawczych,
analitycznych, interpretacyjnych i komparatystycznych w aspekcie analizy zjawisk kulturowych i międzykulturowych. Student
w toku studiów nabywa umiejętność rozumienia roli kulturowego zróżnicowania świata współczesnego i jest przygotowany
do podejmowania działań w wielokulturowym otoczeniu. Otrzymuje również szczegółowe wykształcenie pozwalające
zrozumieć współczesne społeczno-polityczno-kulturowe procesy przebiegające w powiązaniu z buddyzmem w krajach Azji
oraz w świecie zachodnim. Student pogłębia znajomość kodów i wzorców kultur buddyjskich oraz ich współczesne
odniesienia. Studia nad buddyzmem współczesnym są jedyną akademicką ofertą dydaktyczną tego rodzaju w Polsce.
Przyjęta perspektywa uwzględnia ﬁlologiczną, religioznawczą, antropologiczną, ﬁlozoﬁczną, socjologiczną i historyczną
tradycję prowadzenia badań nad społecznościami buddyjskich krajów Azji oraz na Zachodzie. Różnorodna i bogata oferta
kursów daje szeroki wgląd w różnorodność społeczno-kulturową świata. Student otrzymuje możliwość zapoznania się ze
współczesnymi zjawiskami związanymi z buddyzmem w ich różnorakich powiązaniach na obszarze Azji i w świecie
zachodnim. Przekazywane treści programowe dotyczą buddyzmu jako istotnego fenomenu współczesnego świata, między
innymi ewolucji poglądów ﬁlozoﬁcznych i zachowań religijnych w rozmaitych nurtach współczesnego buddyzmu, relacji
buddyzmu ze współczesną nauką, czy politycznych aspektów buddyzmu we dzisiejszym świecie. Student nabywa
równocześnie kompetencje komparatystycznego ujęcia różnych aspektów kultury Wschodu i Zachodu.
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Koncepcja kształcenia
Zgodnie z misją Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjętą Uchwałą Senatu nr 16/VI/2006 oraz strategią przyjętą uchwałą Senatu
nr 177/XII/2014 celami i strategią Uniwersytetu są wytyczanie nowych kierunków rozwoju myśli poprzez najwyższej jakości
badania i nauczanie, budowanie w atmosferze tolerancji i wolności trwałych relacji ze społeczeństwem oraz kształtowanie
otwartości na nieznane, wrażliwości humanistycznej i odpowiedzialności za działanie, przy jednoczesnym czerpaniu z
bogactwa wielowiekowej tradycji. Cele strategiczne Uczelni obejmują: integrację działalności w dydaktyce i badaniach
naukowych, najwyższą jakość nauczania, najwyższą jakość badań naukowych oraz skuteczny wpływ na otoczenie społeczne,
kulturowe i gospodarcze. Kierunek Studia nad buddyzmem współczesnym jest częścią oferty dydaktycznej Katedry
Porównawczych Studiów Cywilizacji, która stanowi ewenement na skalę europejską, będąc jednocześnie jednym z niewielu
tego typu ośrodków na całym świecie. Badania i dydaktyka prowadzone przez pracowników zaangażowanych w opracowanie
i realizowanie kierunku stanowią unikatową propozycję, a koncepcja i cele kształcenia zostały opracowane w taki sposób, by
umożliwić studentom jak najszerszy ogląd wybranego aspektu rzeczywistości kulturowej, jaką jest szeroko rozumiana kultura
buddyjska w jej współczesnych przejawach, a jednocześnie odniesieniach do zjawisk historycznych. Zadanie to jest
realizowane w pełnej zgodności z misją i celami strategicznymi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koncepcja kształcenia
wszystkich studentów KPSC zakłada przekazanie studentom współczesnej, aktualnej wiedzy dotyczącej mechanizmów
przemian kulturowych oraz roli człowieka w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Studia nad buddyzmem współczesnym
stanowią przykład kierunku o wybitnie interdyscyplinarnym zorientowaniu, który umożliwia wszechstronny rozwój naukowy
studentów, a także umożliwia im kontakt z ekspertami w różnych dziedzinach wykorzystywanych w badaniach nad
buddyzmem. Kursy prowadzone są przez specjalistów, których uznane dokonania badawcze czerpią z metod i osiągnięć nauk
humanistycznych i społecznych, przede wszystkim z antropologii kultury, socjologii, ﬁlozoﬁi, historii, historii sztuki,
religioznawstwa oraz nauk ﬁlologicznych, co zapewnia integrację wysiłków badawczych pracowników jednostki z realizacją
oferty dydaktycznej. Tak szerokie podejście naukowe, oferujące wiedzę przedstawioną w rzetelny i krytyczny sposób, daje
możliwość kształtowania formacji światopoglądowej studentów w kierunku otwartości na to, co inne i tolerancji tego, co
odmienne. Komparatystyczna orientacja kierunku zapewnia studentom możliwość stałej konfrontacji nowo nabytej wiedzy z
zastanym dziedzictwem kulturowym, co sprzyja wykształceniu świadomości bogactwa rodzimej tradycji oraz umiejętności
funkcjonowania w wielokulturowym społeczeństwie. Program studiów został skonstruowany tak, aby przygotować studentów
do oczekiwań stawianych przez rynek pracy i otoczenie społeczno-gospodarcze. Program studiów wymaga od kandydatów
na studia otwartości, umiejętności analitycznych oraz erudycyjnego podejścia do napotykanych w trakcie studiów problemów
i zagadnień.

Cele kształcenia
1. Zdobycie pogłębionej wiedzy o współczesnych formach buddyzmu i ich historycznych odniesieniach.
2. Zdobycie umiejętności badań zjawisk związanych z buddyzmem współczesnym w perspektywie porównawczej i
interdyscyplinarnej.
3. Zdobycie pogłębionej wiedzy na temat związków kultury buddyjskiej z różnymi wymiarami życia społecznego.
4. Kompetencje związane z działaniem w środowisku międzykulturowym oraz szacunkiem dla różnorodności tradycji
kulturowych.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Poza transferem wiedzy, kierunek Studia nad buddyzmem współczesnym, wychodzi naprzeciw potrzebom w sektorze
społeczno-gospodarczym. Strategia KPSC w kwestii przygotowania absolwentów odpowiadających rynkowi zatrudnienia
zbudowana jest w oparciu o współpracę z instytucjami kultury, otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także poprzez
uczestnictwo w programach zwiększających potencjał zawodowy absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych.
Jednym z celów utworzenia kierunku Studia nad buddyzmem współczesnym jest wykształcenie absolwenta, który dzięki
swojej wiedzy i kompetencjom będzie w stanie szybko adaptować się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia społecznogospodarczego, co jest koniecznością aby osiągnąć powodzenie na dzisiejszym rynku pracy.
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Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Absolwent kierunku potraﬁ w sposób samodzielny poszerzać wiedzę nabytą podczas studiów. Jako osoba zachowująca
otwartość i wrażliwość na zjawiska kulturowe, a także szacunek do różnorodności tradycji, absolwent potraﬁ w sposób
adekwatny działać w środowisku międzykulturowym. Kompetencje tego typu stanowią podstawę zarówno etycznego, jak i
skutecznego działania w środowisku pracy. Przekazywane kompetencje międzykulturowe umożliwiają studentom
prowadzenie badań oraz realizację celów zawodowych w środowisku wielokulturowym. Ukończenie programu studiów nad
buddyzmem współczesnym uprawnia absolwenta do ubiegania się o pracę w instytucjach i organizacjach, w których proﬁlu
działania znajduje się problematyka związana ze współpracą międzynarodową, zarówno w wymiarze kulturowym, jak i
gospodarczym czy politycznym. Studia pozwalają nabyć wiadomości i umiejętności przydatne w pracy w placówkach
kulturalnych i sektorze turystycznym, a także w ośrodkach doradczych i naukowych.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania pracowników KPSC dotyczą zróżnicowanych zagadnień okołokulturowych na obszarze Europy, Afryki PółnocnoWschodniej, Bliskiego Wschodu, Azji Centralnej, Azji Południowej oraz Azji Wschodniej. Część badań ma charakter wybitnie
porównawczy. Badania w obszarze Azji centralnej dotyczą transkulturowości Tybetu (dr hab. Joanna Grela) oraz buddyjskiej
ﬁlozoﬁi Tybetu (np. problematyka tathagatagarbhy w tekstach ﬁlozofów tybetańskich, epistemologia buddyjska Tybetu) (dr
hab. Artur Przybysławski). W obszarze Azji Południowej zainteresowania badawcze pracowników Katedry skupione są wokół
ﬁlozoﬁi indyjskiej: upaniszad i szkoły adwaita-wedanty oraz porównawczego wymiaru ﬁlozoﬁi indyjskiej (prof. Marta
Kudelska), sztuki indyjskiej z naciskiem na ikonograﬁę wizerunków religijnych (dr Agnieszka Staszczyk), antropologii tradycji
literackich (porównawcza antropologia praktyk czytelniczych i społeczności tekstualnych subkontynentu indyjskiego epoki
wczesno-kolonialnej, regionalne kultury druku w Indiach epoki wczesnego kolonializmu, kulturowej historii druku na styku
Europa-Azja na przykładzie cyrkulacji książki w Indiach XVII-XIX w.) (dr hab. Cezary Galewicz), tradycji ﬁlozoﬁcznych i
literackich wczesnego buddyzmu mahajany, koncepcji natury buddy w indyjskiej mahajanie, teorii jogi północnoindyjskich
santów, estetyki i poetyki sanskryckiej (dr Jarosław Zapart), zależności między polityką a kulturą w obszarze Azji Południowej
(dr hab. Piotr Kłodkowski), współczesnych kompleksów świątynnych Birla Mandir (prof. Marta Kudelska, dr Agnieszka
Staszczyk, dr Agata Świerzowska), kategoryzacji klas istot wymienianych w kanonie palijskim (dr Robert Szuksztul) oraz
pozycji kobiet we wczesnym buddyzmie (mgr Joanna Gruszewska). W centrum zainteresowania pracowników zajmujących się
Azją Wschodnią znajdują się mitologia i demonologia Japonii, historia i tradycyjna kultura Korei (dr Renata Iwicka), literatura
japońska oraz zagadnienia z zakresu visual arts (mgr Wioletta Laskowska-Smoczyńska), znaczenie Opowieści o Księciu
Promienistym (Genji monogatari) w perspektywie popkulturowej (mgr Anna Kuchta, mgr Joanna Malita-Król), historia
intelektualna Azji Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem buddyzmu („demitologizacja” buddyzmu Czystej Krainy,
recepcja indyjskiej tradycji buddyjskiej logiki i epistemologii w Azji Wschodniej, obieg idei w Azji Wschodniej w okresie
nowożytnym) (dr Jakub Zamorski), klasyczna ﬁlozoﬁa chińska w perspektywie porównawczej, współczesna estetyka oraz
sztuka Chin i diaspora chińska (dr Rafał Banka). Zainteresowania badawcze pracowników Katedry w obszarze Europy dotyczą
interpretacji i adaptacji jogi w Polsce (dr Agata Świerzowska), społecznej roli tańca (dr hab. Wojciech Klimczyk), kultury
Celtyckiej, socjo-historyczno-ekonomicznych uwarunkowań języka irlandzkiego, rytualizacji w przestrzeni religijnej i
pozareligijnej (dr Bożena Gierek), problematyki migracyjnej krajów Grupy Wyszehradzkiej (dr hab. Piotr Kłodkowski), zjawiska
postpamięci w polskiej literaturze najnowszej (mgr Anna Kuchta). W obszarze śródziemnomorskim oraz Afryki Północnej
podejmowane są badania gemm okresu rzymskiego, term rzymskich z Marian El-Alamein oraz ceramiki meroickiej odkrytej w
Sudanie (dr Grażyna Bąkowska-Czerner). Obszar Bliskiego Wschodu eksplorowany jest pod kątem socjolingwistyki języka
arabskiego (dr Małgorzata Kniaź), antropologii i historii społecznej miasta i organizacji społeczeństwa miejskiego świata
arabsko-muzułmańskiego (dr Bożena Prochwicz-Studnicka). Azja Centralna stanowi przedmiot namysłu dr Pauliny Niechciał i
dra Marka Moronia (problematyka tożsamości w Tadżykistanie).

Związek badań naukowych z dydaktyką
Większość badań naukowych prowadzonych w jednostce mieści się w szeroko pojętym obszarze nauk humanistycznych, a
także społecznych. Prowadzone są one w obrębie kilku obszarów tematycznych oraz kulturowych – dotyczą kultur i religii
Europy, kultur Śródziemnomorskich i Afryki Północno-Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Azji Centralnej, Azji Wschodniej, Azji
Południowej, badań porównawczych oraz buddologicznych (studiów nad buddyzmem). Podstawową orientacją badawczą
pracowników Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji jest reﬂeksja nad kulturowym i cywilizacyjnym zróżnicowaniem
form instytucjonalnych, form ekspresji i komunikacji członków różnych kręgów kulturowych, prowadzone badania nad kulturą
i religią mają wymiar komparatystyczny i międzykulturowy. Interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań uwzględnia
zarówno perspektywy antropologii społeczno-kulturowej, ﬁlozoﬁi kultury, socjologii kultury, ﬁlologii, w tym ﬁlologii
orientalnych, etnologii i archeologii, jak również kulturoznawstwa i religioznawstwa. Prowadzone badania dotyczą zjawisk
charakterystycznych dla cywilizacji starożytnych, ale w równej mierze odnoszą się do zjawisk kultury współczesnej.
Większość zajęć dydaktycznych stanowią kursy autorskie, w trakcie których prowadzący wykorzystują swoje własne badania
i angażują studentów do pogłębiania wiedzy i osiągania założonych przez dany moduł efektów uczenia się. Dokumentacją
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działalności naukowej pracowników jednostki są szczegółowe informacje zamieszczone na stronach internetowych Katedry
Porównawczych Studiów Cywilizacji (http://www.psc.uj.edu.pl/nauka/badania; http://www.psc.uj.edu.pl/nauka/projekty;
http://www.psc.uj.edu.pl/o-nas/pracownicy).

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Cała infrastruktura KPSC znajduje się w jednym budynku, dzięki czemu zarówno studenci i pracownicy nie muszą się
przemieszczać do innych budynków między zajęciami. KPSC posiada 8 pomieszczeń, które są wykorzystywane jako sale
dydaktyczne i seminaryjne. Każda z tych sal wyposażona jest w komputer oraz projektor multimedialny i głośniki. Wszystkie
sale dydaktyczne posiadają oprócz tego tradycyjne tablice kredowe i magnetyczne. Cztery spośród sal dydaktycznych i
seminaryjnych są dodatkowo wyposażone w nowoczesne dotykowe tablice multimedialne. We wszystkich salach
dydaktycznych znajdują się gniazdka Ethernet zapewniające dostęp do Internetu komputerom, z których korzystają
wykładowcy. Trzy z sal dydaktycznych posiadają okrągły albo zgrupowany układ krzeseł i stolików, który pozwala w
komfortowych warunkach realizować zajęcia o charakterze warsztatowym. KPSC posiada 7 pomieszczeń, które są
wykorzystywane jako gabinety pracowników. Wszystkie gabinety są wyposażone w komputery. W pięciu spośród gabinetów
znajdują się również drukarki laserowe, a w dwóch gabinetach dodatkowo podłączono urządzenia wielofunkcyjne
umożliwiające wszystkim pracownikom kserowanie, skanowanie i drukowanie materiałów dydaktycznych. Na wyposażeniu
KPSC znajduje się również cyfrowy sprzęt do rejestracji audiowizualnej (dyktafony, aparaty fotograﬁczne, kamery) oraz
przenośne pamięci masowe i przenośne skanery. Urządzenia te są wykorzystywane przez pracowników i studentów podczas
badań terenowych, kwerend bibliotecznych oraz do dokumentowania istotnych wydarzeń w jednostce. Uniwersytet
Jagielloński zapewnia pracownikom i studentom legalny i darmowy dostęp do oprogramowania przydatnego w czasie studiów
oraz podczas pracy naukowej (https://dui.uj.edu.pl/oprogramowanie). Istotnym elementem informatycznej infrastruktury UJ
jest także USOS - główny system obsługujący tok studiów wszystkich studentów UJ. Infrastruktura KPSC jest dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Specjalna toaleta znajduje się na tym samym piętrze, co siedziba KPSC, a budynek
wyposażony jest w windę umożliwiającą wjazd na każde piętro. Dodatkowo w budynku znajduje się przewijak i kącik dla
rodziców z dzieckiem. Na wyposażeniu KPSC znajduje się księgozbiór zawierający około tysiąca pozycji obejmujących szeroki
zakres tematyczny. Oprócz książek zgromadzono również materiały audiowizualne. KPSC, jako jednostka nie będąca
instytutem, nie może, jak stanowi Statut UJ (rozdz. 3, par. 50, punkty 2-3), prowadzić biblioteki na takich zasadach, jak robią
to instytuty. Mając świadomość tych ograniczeń, zostały wdrożone rozwiązania alternatywne pozwalające studentom
korzystać z księgozbioru za porozumieniem z pracownikami. Cały księgozbiór jest skatalogowany i ogólnodostępny pod
adresem https://www.librarything.com/catalog/KPSC. Studenci Katedry mają również dostęp do bibliotek Uniwersytetu
Jagiellońskiego w obrębie Collegium Broscianum: Instytutu Filozoﬁi, Socjologii oraz Religioznawstwa, jak i do głównej
Biblioteki Jagiellońskiej. Oprócz tego każdy student ma dostęp poprzez sieć extranet do międzynarodowych elektronicznych
baz czasopism i książek subskrybowanych przez Uniwersytet (m.in. JSTOR, De Gruyter Online Journals czy Proquest Central).

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0200

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, lektoratów oraz warsztatów.
Plan studiów dzieli się na kursy obligatoryjne oraz fakultatywne. Kursy obligatoryjne pogłębiają wiedzę oraz umiejętności
dotyczące najnowszych tendencji badawczych, a także dają praktyczne umiejętności i kompetencje (zajęcia warsztatowe)
niezbędne w miejscu pracy bądź dalszej edukacji. Wiedza, umiejętności i kompetencje uzupełniane są na kursach
fakultatywnych. Poza realizacją zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych, studenci obowiązkowo wybierają z grupy zajęć
fakultatywnych co najmniej dwa seminaria tematyczne. Podczas seminariów tematycznych studenci pracują w niewielkich
grupach, a także indywidualnie z prowadzącymi ich prace. Samodzielna praca studenta stanowi znaczną część procesu
dydaktycznego (przygotowywanie referatów, prezentacji, samodzielna lub w grupach studenckich praca z tekstem itd.),
praca ta i jej wyniki podlegają stałej kontroli i ukierunkowaniu w trakcie zajęć seminaryjnych i konwersatoriów. Studentom
umożliwia się wybór kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek organizacyjnych UJ. Studenci znajdujący się w
szczególnej sytuacji życiowej mają możliwość realizowania programu studiów w ramach Indywidualnego Planu Studiów - jego
warunki ustalane są indywidualnie z prowadzącymi zajęcia oraz akceptowane przez Kierownika jednostki.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

128

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

118

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

2

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

39

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

nie dotyczy

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

0

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1300

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
W trakcie studiów student może zrealizować praktykę zawodową w dowolnej instytucji kulturalno-oświatowej lub

Program
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użyteczności publicznej w Polsce lub za granicą. Za odbyte praktyki student może otrzymać maksymalnie 5 ECTS w trakcie
studiów. Punkty będą przyznawane na podstawie dostarczonych przez studenta dokumentów potwierdzających czas i
miejsce odbycia praktyki. Praktyki zalicza kierownik KPSC prof. dr hab. Marta Kudelska.
Praktyki zawodowe traktowane są jako zajęcia fakultatywne.

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

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

SBW_K2_W01

Absolwent zna i rozumie szczegółową terminologię stosowaną w studiach nad
buddyzmem oraz jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

P7S_WG, P7U_W

SBW_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób specyﬁkę dyscypliny oraz miejsce
studiów nas buddyzmem w systemie nauk i jego przedmiotowe i metodologiczne
powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi

P7S_WG, P7U_W

SBW_K2_W03

Absolwent zna i rozumie w szczegółowy sposób terminologię, teorie i metody
badawcze z zakresu współczesnych osiągnięć nauk humanistycznych i społecznych

P7U_W, P7S_WG

SBW_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w szczegółowy sposób teorię kultury, społeczeństwa i religii
oraz metody badawcze właściwe naukom o kulturze i religii, adekwatne do
wybranych obszarów badań

P7U_W, P7S_WG

SBW_K2_W05

Absolwent zna i rozumie współczesne metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury

P7S_WG, P7U_W

SBW_K2_W06

Absolwent zna i rozumie materiał z zakresu badań międzykulturowych

P7S_WG, P7U_W

SBW_K2_W07

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób wybraną tradycję literacką lub
artefakty kultury materialnej

P7S_WG, P7U_W

SBW_K2_W08

Absolwent zna i rozumie w szczegółowy sposób różne wymiary wybranych,
współczesnych kultur buddyjskich i ich związki z innymi sferami życia społecznego

P7S_WG, P7U_W

SBW_K2_W09

Absolwent zna i rozumie kompleksowe przemiany kulturowe we współczesnym
buddyzmie wraz z ich relacją do tradycji

P7S_WG, P7U_W

SBW_K2_W10

Absolwent zna i rozumie procesy historyczne, odpowiadające za współczesną postać
wybranych kultur buddyjskich

P7S_WG, P7U_W

SBW_K2_W11

Absolwent zna i rozumie tendencje rozwojowe współczesnej sztuki buddyjskiej

P7S_WG, P7U_W

SBW_K2_W12

Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i
prawa autorskiego

P7S_WK, P7U_W

SBW_K2_W13

Absolwent zna i rozumie właściwe strategie pozyskiwania informacji i sposoby
dostosowania ich do konkretnego problemu badawczego

P7S_WK, P7U_W

Kod

Treść

PRK

SBW_K2_U01

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje
dotyczące buddyzmu oraz samodzielnie formułować sądy krytyczne

P7S_UW, P7U_U

SBW_K2_U02

Absolwent potraﬁ dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk kulturowych z
perspektywy interdyscyplinarnej

P7S_UW, P7U_U

SBW_K2_U03

Absolwent potraﬁ wykorzystać pogłębione umiejętności badawcze pozwalające na
samodzielne formułowanie i analizę problemów badawczych

P7S_UW, P7U_U

SBW_K2_U04

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę, analizować teksty naukowe oraz
pozyskiwać inne dane wykorzystywane w badaniach z zakresu studiów buddyjskich i
dyscyplin pokrewnych

P7S_UW, P7U_U

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

SBW_K2_U05

Absolwent potraﬁ posługiwać się współczesnymi ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiów nad buddyzmem do
przeprowadzenia autorskich analiz zjawisk kulturowych i syntetycznych podsumowań

P7S_UW, P7U_U

SBW_K2_U06

Absolwent potraﬁ rozpoznać różne rodzaje wytworów kultur buddyjskich oraz
przeprowadzić ich krytyczną i oryginalną analizę i interpretację zgodnie z
dyrektywami teoretyczno-metodologicznymi perspektyw badawczych właściwych
naukom o kulturze i religii

P7S_UW, P7U_U

SBW_K2_U07

Absolwent potraﬁ określić rolę poszczególnych podsystemów kultury, ich wewnętrzne
relacje oraz ich wpływ na historyczną zmienność systemów społecznych i systemów
P7S_UW, P7U_U
znaczeń

SBW_K2_U08

Absolwent potraﬁ prezentować efekty swoich analiz w formie rozprawy naukowej
oraz wystąpienia ustnego w języku polskim i języku obcym

P7S_UK, P7U_U

SBW_K2_U09

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

P7S_UK, P7U_U

SBW_K2_U10

Absolwent potraﬁ poprawnie stosować specjalistyczną terminologię studiów nad
buddyzmem i dyscyplin pokrewnych

P7U_U, P7S_UK

SBW_K2_U11

Absolwent potraﬁ komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi
kręgami odbiorców i odpowiednio dopasować język i formę prezentacji do oczekiwań i P7U_U, P7S_UK
możliwości słuchaczy

SBW_K2_U12

Absolwent potraﬁ kierować pracą zespołu oraz współpracować w grupie w celu
rozwiązania zadania lub problemu badawczego

P7S_UO

SBW_K2_U13

Absolwent potraﬁ zaplanować i realizować strategię uczenia się przez całe życie oraz
wspierać w tym innych

P7S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

SBW_K2_K01

Absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmowania w niej
różnych ról oraz samodzielnego organizowania i realizowania wyznaczonych zadań

P7U_K, P7S_KR

SBW_K2_K02

Absolwent jest gotów do uwzględniania w działaniach i ich ocenie roli dziedzictwa
kulturowego własnego państwa i innych tradycji kulturowych

P7S_KO, P7S_KR

SBW_K2_K03

Absolwent jest gotów do zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec innych
tradycji kulturowych

P7S_KO

SBW_K2_K04

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając z
różnych mediów i różnych jego form, śledzenia aktualnych wydarzeń kulturalnych,
politycznych, społecznych i artystycznych

P7S_KK, P7S_KO

SBW_K2_K05

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny w celu tworzenia
swojej ścieżki kariery

P7S_KO, P7U_K

SBW_K2_K06

Absolwent jest gotów do samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i
umiejętności, rozszerzonych o wymiar interdyscyplinarny

P7S_KO, P7S_KK

SBW_K2_K07

Absolwent jest gotów do rozwijania własnych zainteresowań

P7S_KO, P7S_KK

SBW_K2_K08

Absolwent jest gotów do zachowywania wskazań etyki zawodowej w pracy
akademickiej i podtrzymywania etosu zawodu

P7S_KR, P7U_K

SBW_K2_K09

Absolwent jest gotów do określenia zakresu posiadanej wiedzy i zidentyﬁkowania jej
braków

P7S_KK, P7S_KR

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

SBW_K2_K10

Absolwent jest gotów do krytycznego ustosunkowania się do odbieranych treści oraz
współczesnych kanałów przekazu tych treści

P7S_KK, P7S_KR

SBW_K2_K11

Absolwent jest gotów do rzetelnej prezentacji opinii i wniosków w oparciu o
ugruntowane fakty i opinie ekspertów w danej dziedzinie

P7S_KK, P7S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Powyższa oferta kursów fakultatywnych zawiera tylko pozycje oferowane w ramach studiów nad buddyzmem współczesnym.
Studenci mają możliwość oraz są zachęcani do rozszerzania kompetencji i zwiększania interdyscyplinarności studiów poprzez
wybór kursów fakultatywnych spośród oferowanych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji i innych jednostkach
Wydziału Filozoﬁcznego UJ oraz w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Studenci mają również obowiązek
zrealizowania w trakcie studiów dwóch seminariów tematycznych za co najmniej 6 punktów ECTS każde, w macierzystej
jednostce i/lub w innych – wymienionych wyżej jednostkach UJ. Możliwe jest jednak wybranie większej ilości seminariów
tematycznych w ramach kursów fakultatywnych. Powyższa oferta kursów fakultatywnych będzie sukcesywnie modyﬁkowana
w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby dydaktyczne i zainteresowanie studentów. Student powinien uzyskać. w trakcie
studiów min 1 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych. Minimalna liczba punktów za kursy fakultatywne wynosi
39 punktów ECTS. W seminarium tematycznym "Filozoﬁa Wschodu (kontynuacja)" mogą uczestniczyć studenci, którzy
ukończyli seminarium "Filozoﬁa Wschodu". W kursie "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" mogą uczestniczyć
studenci, którzy ukończyli kurs "Język japoński. Translatorium".

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współczesna religia – formy i treści

30

3,0

egzamin

O

Metody badań porównawczych

30

3,0

egzamin

O

Język angielski

30

-

zaliczenie

O

Kultura w praktyce

12

2,0

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Grupa A seminariów tematycznych – rok I

O

Student musi wybrać jeden kurs z grupy A na pierwszym roku studiów
Seminarium tematyczne: Filozoﬁa Wschodu

30

-

zaliczenie

F

Seminarium tematyczne:Kultury pamięci, pisma i druku w Azji Płd. 30

-

zaliczenie

F

Seminarium tematyczne: Oblicza śmierci w różnych kręgach
kulturowych

30

-

zaliczenie

F

Seminarium tematyczne: Kultury masowe, kultury popularne,
kultury buntu

30

-

zaliczenie

F

Seminarium tematyczne: Dyplomacja w Azji Płd. i Płd.-Wsch.

30

-

zaliczenie

F

Seminarium tematyczne: Spotkanie z Obcym: lęk, fascynacja,
fantazja

30

-

zaliczenie

F

Wprowadzenie do historii, myśli i kultury buddyzmu

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wprowadzenie do teorii cywilizacji

30

3,0

egzamin

O

Warsztat pisania pracy naukowej

30

3,0

zaliczenie

O

„Zjadacze tsampy”? Współczesne społeczeństwo tybetańskie

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino mongolskie i tybetańskie

45

4,0

egzamin

F

Kultura i buddyzm w Tajlandii

30

2,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Płeć kulturowa w perspektywie porównawczej

30

3,0

egzamin

F

Popkultura w perspektywie porównawczej

30

3,0

egzamin

F

Taniec w perspektywie porównawczej

30

3,0

egzamin

F

Kino w perspektywie porównawczej

30

3,0

egzamin

F

Język japoński. Translatorium

60

-

-

F

Język japoński. Translatorium (kontynuacja)

60

-

-

F

Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor

60

5,0

egzamin

F

Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku 30

2,0

egzamin

F

Body & Ritual In South Asia

30

4,0

egzamin

F

Satan in Abrahamic Religions

30

4,0

egzamin

F

Angels in the Three Monotheisms

30

4,0

egzamin

F

Vampire – the Classical Roots of the Myth

30

4,0

egzamin

F

Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India 30

4,0

egzamin

F

Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności

60

5,0

egzamin

F

Body Language, Paul Ekman and "Lie to Me"

30

4,0

egzamin

F

Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura
przekazu

30

-

-

F

Komiks w perspektywie porównawczej

30

3,0

egzamin

F

Seminarium tematyczne. Istoty nadprzyrodzone - perspektywa
kognitywna

30

-

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Problematyka etyczna we współczesnym buddyzmie

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Nacjonalizmy w Azji Płd. i Płd. Wschodniej – znaczenie czynnika
wyznaniowego

30

2,0

egzamin

O

Religia w procesie przemian tożsamości mieszkańców Azji Płd. i Płd.
Wschodniej – XVIII do XXI w.

30

2,0

egzamin

O

Buddyzm polityczny we współczesnym świecie

30

2,0

egzamin

O

Problemy współczesnej Azji Płd. i Płd.-Wsch.

30

3,0

zaliczenie

O

Problemy współczesnej Azji Wschodniej

30

3,0

egzamin

O

Język angielski

30

2,0

egzamin

O

Kultura w praktyce

12

2,0

zaliczenie

O

Praktyki zawodowe

150

5,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Grupa B seminariów tematycznych – rok I

O

Student musi wybrać kurs identyczny z wyborem z grupy A. Jest to kontynuacja. Łączna wartość (grupa A+B) to 6
punktów ECTS
30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium tematyczne:Kultury pamięci, pisma i druku w Azji Płd. 30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium tematyczne: Oblicza śmierci w różnych kręgach
kulturowych

30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium tematyczne: Kultury masowe, kultury popularne,
kultury buntu

30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium tematyczne: Dyplomacja w Azji Płd. i Płd.-Wsch.

30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium tematyczne: Spotkanie z Obcym: lęk, fascynacja,
fantazja

30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

„Enter the Cypher” – kultura hip hopowa w wybranych krajach
azjatyckich

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Płeć kulturowa w perspektywie porównawczej

30

3,0

egzamin

F

Taniec w perspektywie porównawczej

30

3,0

egzamin

F

Kino w perspektywie porównawczej

30

3,0

egzamin

F

Język japoński. Translatorium

60

8,0

egzamin

F

Język japoński. Translatorium (kontynuacja)

60

8,0

egzamin

F

Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor

60

5,0

egzamin

F

Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku 30

2,0

egzamin

F

Body & Ritual In South Asia

30

4,0

egzamin

F

Popkultura w perspektywie porównawczej

30

3,0

egzamin

F

Satan in Abrahamic Religions

30

4,0

egzamin

F

Angels in the Three Monotheisms

30

4,0

egzamin

F

Vampire – the Classical Roots of the Myth

30

4,0

egzamin

F

Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India 30

4,0

egzamin

F

Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności

60

5,0

egzamin

F

Body Language, Paul Ekman and "Lie to Me"

30

4,0

egzamin

F

Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura
przekazu

30

5,0

egzamin

F

Seminarium tematyczne. Istoty nadprzyrodzone - perspektywa
kognitywna

30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Komiks w perspektywie porównawczej

30

3,0

egzamin

Seminarium tematyczne: Filozoﬁa Wschodu

Plany studiów

F
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Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie

30

-

zaliczenie

O

Buddyzm we współczesnych Indiach i na Sri Lance – odrodzenie
therawady i nawa-jana dalitów

30

3,0

zaliczenie

O

Kultura w praktyce

12

2,0

zaliczenie

O

Buddyzm i nauka

30

3,0

zaliczenie

O

Psychologia buddyjska – buddyzm we współczesnej psychologii

30

3,0

zaliczenie

O

Buddyzm a inne religie – fuzja, dialog, konﬂikt

45

4,0

egzamin

O

Buddyzm na Zachodzie

60

5,0

egzamin

O

Praktyki zawodowe

150

5,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Grupa C seminariów tematycznych – rok II

O

Student musi wybrać jeden kurs z grupy C na drugim roku studiów
Seminarium tematyczne: Filozoﬁa Wschodu

30

-

zaliczenie

F

Seminarium tematyczne:Kultury pamięci, pisma i druku w Azji Płd. 30

-

zaliczenie

F

Seminarium tematyczne: Oblicza śmierci w różnych kręgach
kulturowych

30

-

zaliczenie

F

Seminarium tematyczne: Kultury masowe, kultury popularne,
kultury buntu

30

-

zaliczenie

F

Seminarium tematyczne: Dyplomacja w Azji Płd. i Płd.-Wsch.

30

-

zaliczenie

F

Seminarium tematyczne: Spotkanie z Obcym: lęk, fascynacja,
fantazja

30

-

zaliczenie

F

„Zjadacze tsampy”? Współczesne społeczeństwo tybetańskie

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino mongolskie i tybetańskie

45

4,0

egzamin

F

Kultura i buddyzm w Tajlandii

30

2,0

egzamin

F

Płeć kulturowa w perspektywie porównawczej

30

3,0

egzamin

F

Popkultura w perspektywie porównawczej

30

3,0

egzamin

F

Taniec w perspektywie porównawczej

30

3,0

egzamin

F

Kino w perspektywie porównawczej

30

3,0

egzamin

F

Język japoński. Translatorium

60

-

-

F

Język japoński. Translatorium (kontynuacja)

60

-

-

F

Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor

60

5,0

egzamin

F

Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku 30

2,0

egzamin

F

Body & Ritual In South Asia

30

4,0

egzamin

F

Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura
przekazu

30

-

-

F

Satan in Abrahamic Religions

30

4,0

egzamin

F

Plany studiów

16 / 198

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Angels in the Three Monotheisms

30

4,0

egzamin

F

Vampire – the Classical Roots of the Myth

30

4,0

egzamin

F

Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India 30

4,0

egzamin

F

Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności

60

5,0

egzamin

F

Body Language, Paul Ekman and "Lie to Me"

30

4,0

egzamin

F

Komiks w perspektywie porównawczej

30

3,0

egzamin

F

Seminarium tematyczne. Istoty nadprzyrodzone - perspektywa
kognitywna

30

-

zaliczenie

F

Buddhism and Gender

30

4,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przyszłość buddyzmu

30

3,0

zaliczenie

O

Seminarium magisterskie

30

10,0

zaliczenie

O

Buddyjska sztuka i turystyka religijna

30

2,0

egzamin

O

Buddyjskie praktyki kultowe, obrzędy i święta

30

2,0

egzamin

O

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Grupa D seminariów tematycznych – rok II

O

Student musi wybrać kurs identyczny z wyborem z grupy C. Jest to kontynuacja. Łączna wartość (grupa C+D) to 6
punktów ECTS
30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium tematyczne:Kultury pamięci, pisma i druku w Azji Płd. 30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium tematyczne: Oblicza śmierci w różnych kręgach
kulturowych

30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium tematyczne: Kultury masowe, kultury popularne,
kultury buntu

30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium tematyczne: Dyplomacja w Azji Płd. i Płd.-Wsch.

30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium tematyczne: Spotkanie z Obcym: lęk, fascynacja,
fantazja

30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

„Enter the Cypher” – kultura hip hopowa w wybranych krajach
azjatyckich

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praktyki zawodowe

150

5,0

zaliczenie

F

Płeć kulturowa w perspektywie porównawczej

30

3,0

egzamin

F

Popkultura w perspektywie porównawczej

30

3,0

egzamin

F

Seminarium tematyczne: Filozoﬁa Wschodu

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Taniec w perspektywie porównawczej

30

3,0

egzamin

F

Język japoński. Translatorium

60

8,0

egzamin

F

Język japoński. Translatorium (kontynuacja)

60

8,0

egzamin

F

Body & Ritual In South Asia

30

4,0

egzamin

F

Satan in Abrahamic Religions

30

4,0

egzamin

F

Angels in the Three Monotheisms

30

4,0

egzamin

F

Vampire – the Classical Roots of the Myth

30

4,0

egzamin

F

Kino w perspektywie porównawczej

30

3,0

egzamin

F

The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India 30

4,0

egzamin

F

Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor

60

5,0

egzamin

F

Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku 30

2,0

egzamin

F

Body Language, Paul Ekman and "Lie to Me"

30

4,0

egzamin

F

Medytacja buddyjska z perspektywy studiów nad mistycyzmem

60

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności

60

5,0

egzamin

F

Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura
przekazu

30

5,0

egzamin

F

Komiks w perspektywie porównawczej

30

3,0

egzamin

F

Seminarium tematyczne. Istoty nadprzyrodzone - perspektywa
kognitywna

30

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Współczesna religia – formy i treści
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.210.5cc6f6f09753f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi teoriami religii oraz pokazanie w jaki sposób mogą one
zostać zaaplikowane do interpretacji bieżących zjawisk ze sfery religijnej (a także i szerszej – społecznej)
w różnych kręgach kulturowych.

C2

Kurs – przez odwołanie się wybranych koncepcji religii, ale i analizę wybranych zjawisk ze sfery religijnej
i społecznej – ma pokazać studentom religię (religijność, duchowość) jako zjawisko dynamiczne, podlegające
ciągłym zmianom wymuszanym przez m.in. rozwój nauki, technologii, przemiany ekonomiczne, a w szczególności
globalizację i związane z nią kontakty międzykulturowe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

20 / 198

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

terminologię z zakresu nauk o kulturze i religii

SBW_K2_W01

egzamin pisemny

W2

teorie religii oraz metody badawcze adekwatne
do tego obszaru badań

SBW_K2_W03,
SBW_K2_W04

egzamin pisemny

W3

związki religii z różnymi sferami życia społecznego
przede wszystkim z obrębie euroatlantyckiego kręgu
kulturowego, ale z uwzględnieniem materiału
porównawczego z innych kręgów kulturowych (Indie,
Chiny, Japonia)

SBW_K2_W05

egzamin pisemny,
dyskusja ze studentami

W4

kompleksowe zmiany kulturowe realizujące się
w sferze religijnej

SBW_K2_W03,
SBW_K2_W04

egzamin pisemny,
prezentacja, dyskusja ze
studentami

W5

procesy przemian religijności w warunkach globalizacji

SBW_K2_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować
informacje dotyczące religii oraz samodzielnie
formułować sądy krytyczne

SBW_K2_U04

prezentacja, dyskusja ze
studentami

U2

samodzielne formułować i analizować problemy
badawcze

SBW_K2_U03

prezentacja, dyskusja ze
studentami

U3

określić rolę poszczególnych podsystemów kultury, ich
wewnętrzne relacje oraz ich wpływ na historyczną
SBW_K2_U07
zmienność systemów społecznych i systemów znaczeń

egzamin pisemny,
dyskusja ze studentami

U4

prezentować efekty swoich analiz w formie
wystąpienia ustnego

SBW_K2_U08

prezentacja

K1

student jest przygotowany do współdziałania i pracy
w grupie, przyjmując w niej różne role oraz potraﬁ
samodzielnie organizować i realizować wyznaczone
zadania

SBW_K2_K01

prezentacja, dyskusja ze
studentami

K2

przyjęcia postawy szacunku i tolerancji wobec innych
tradycji kulturowych

SBW_K2_K03

dyskusja ze studentami

K3

student jest przygotowany do podtrzymania wskazań
etyki zawodowej w pracy akademickiej i podtrzymuje
etos zawodu

SBW_K2_K08

dyskusja ze studentami

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

Sylabusy
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przygotowanie referatu

6

poznanie terminologii obcojęzycznej

3

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
83

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.

Odczarowanie współczesności (?)

W1, W4

2.

Wymiary sekularyzacji

W1, W3, W5, U3

3.

Kosmizacja i sekularyzacja : Peter Berger

W1, W2, W5

4.

"Secularisation R.I.P.": Rodney Stark

W2, W4, U2, U3

5.

Niewidzialna religia: Thomas Luckman

W2, W3, W4, U2, U3

6.

CASE STUDY I [Eco-enchantment; Sacralization of the Extraterrestrial]

W5, U4, K1, K2

7.

Religia jako pamięć: Daniele Hervieu-Leger

W1, W2, W4, U1, K2

8.

CASE STUDY II [Auroville: wymyślanie tradycji; Neopoganizm: aﬁrmacje
etnoreligijne]

W3, U4, K1, K2, K3

9.

“Celebration of the Self": nowa duchowość

W1, U2

10.

CASE STUDY III [Self-help /healing]

U1, U2, U4, K1, K3

11.

Deprywatyzacja religii: Jose Casanova

W1, W2, W4, W5

12.

CASE STUDY IV [Deprywatyzacja religii: Indie]

W3, W5, U4, K1

13.

Religia obywatelska: Robert Bellah

W1, W3, U2

14.

CASE STUDY V [Religia obywatelska Polska/Europa/świat]

W3, U1, U2, U4, K1

15.

Oblicza religii dziś: Charles Taylor

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, prezentacja multimedialna

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Kurs kończy egzamin pisemny, który składa się z dwóch części: I. 14
pytań (7 do wyboru) otwartych dotyczących zagadnień
teoretycznych; II.4 pytań (1 do wyboru) otwartych dotyczących
zganień omawianych podczas zajęć „case study”. Czas trwania
egzaminu – 75 minut. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:
obecność na zajęciach, znajomość lektur oraz uczestnictwo w
egzamin pisemny,
dyskusji nad zadanymi tematami, przygotowanie referatu. Forma
prezentacja, dyskusja ze
zaliczenia kursu może ulec zmianie. Będzie ona uzależniona od
studentami
sytuacji epidemicznej i rozporządzeń władz Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Dopuszcza się dwie nieobecności, każda kolejna musi zostać
usprawiedliwiona oraz zaliczona. Pięć i więcej nieobecności
uniemożliwia zaliczenie przedmiotu. Nieprzygotowanie do zajęć jest
traktowane jak nieobecność.

Wymagania wstępne i dodatkowe
kurs przeznaczony dla studentów studiów II stopnia

Sylabusy
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Metody badań porównawczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.210.5cc6f6f0ce8cb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie uczestników z podstawowymi perspektywami, metodami i narzędziami wykorzystywanymi
w badaniach porównawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

specyﬁkę badań porównawczych nad kulturami
i cywilizacjami.

SBW_K2_W03,
SBW_K2_W06

egzamin pisemny
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W2

terminologię, teorie i metody badawcze z zakresu
nauk humanistycznych i społecznych w zakresie
badań porównawczych, a także posiada wiedzę
o wynikach współczesnych badań międzykulturowych
i cywilizacyjnych.

SBW_K2_W03,
SBW_K2_W05

egzamin pisemny

W3

współczesne metody analizy różnych zjawisk kultury
w zakresie badań porównawczych.

SBW_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretować zjawiska kulturowe i cywilizacyjne
z perspektywy porównawczej.

SBW_K2_U02

egzamin pisemny

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę, analizować teksty
naukowe oraz pozyskiwać inne dane wykorzystywane
w badaniach porównawczych nad kulturami
i cywilizacjami.

SBW_K2_U04

egzamin pisemny

U3

posługiwać się współczesnymi ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu
SBW_K2_U05
nauk humanistycznych i społecznych do analizy
i syntezy zjawisk kulturowych i cywilizacyjnych.

egzamin pisemny

U4

rozpoznać różne rodzaje zjawisk kultury oraz
przeprowadzić ich analizę porównawczą
z zastosowaniem narzędzi badawczych i aparatu
pojęciowego z zakresu nauk humanistycznych
i społecznych.

SBW_K2_U02

egzamin pisemny

SBW_K2_K06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego uzupełniania wiedzy i doskonalenia
umiejętności w zakresie badań porównawczych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Blok socjologiczny obejmie tematykę typu idealnego jako narzędzia
porównywania, a także zastosowania metody historyczno-porównawczej oraz
metody sondażowej w porównywaniu różnych wymiarów społeczeństw, kultur i
cywilizacji.

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

2.

W bloku językoznawczym omówiona zostanie koncepcja naturalnego metajęzyka
semantycznego i słownika minimum oraz badania porównawcze prowadzone w
ramach paradygmatu lingwistyki kognitywnej.

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

3.

Blok psychologiczny obejmie problematykę uniwersaliów (podstawowe
zachowania społeczne, emocje, motywacje i potrzeby) oraz kulturowego
zróżnicowania ich manifestacji.

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

4.

Blok religioznawczy obejmie podstawowe pojęcia i kategorie służące do
porównywania religii jako systemów doktrynalno-organizacyjnych, również w
kontekście dialogu międzyreligijnego prowadzonego z perspektywy konfesyjnej.

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny wymaga odpowiedzi na kilka pytań otwartych i
sprawdza w ten sposób znajomość zagadnień omawianych podczas zajęć
oraz umiejętność posługiwania się specjalistyczną terminologią i
paradygmatami opisu rzeczywistości. Każda odpowiedź jest punktowana
w skali 5-stopniowej, warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie w
sumie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów. Egzamin pozwala
sprawdzić, czy w przypadku każdego studenta założone efekty kształcenia
zostały osiągnięte. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie
co najmniej 60% frekwencji na zajęciach. 2 nieobecności w ciągu
semestru są dozwolone, natomiast nadprogramowe nieobecności można
odrobić zdając materiał na dyżurze. Każda pozostawiona i nieodrobiona
lub nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje obniżenie oceny z kursu o
0,5 stopnia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Kultura w praktyce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.270.1586338249.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 12

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wykorzystanie wiedzy i umiejętności uzyskanych w toku studiów do realizacji samodzielnych
i grupowych projektów o charakterze kulturalnym, medialnym, wydawniczym lub badawczym. Podczas
przygotowania projektów studenci podnoszą swoje kompetencje zawodowe, z wykorzystaniem wiedzy o kulturze
i religii.

Efekty uczenia 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 współczesne metody analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury i sprawnie
stosuje je podczas realizacji własnego projektu.

SBW_K2_W05

projekt

W2

student ma wiedzę o różnych wymiarach kultury,
religii i ich związkach z innymi sferami życia
społecznego, zwłaszcza światem biznesu, jak również
mechanizmów i sposobów wspierania kultury.

SBW_K2_W08

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać i analizować informacje dotyczące zjawisk
kulturowych i religijnych oraz powiązać je w spójną
ideę projektu kulturalnego.

SBW_K2_U01

projekt

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę i wyszukiwać
informacje, które potrzebne są do przygotowania
projektu badawczego lub wniosku o doﬁnansowanie
projektu kulturalnego.

SBW_K2_U04

projekt

U3

dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk kulturowych
z perspektywy interdyscyplinarnej, uwzględniając
socjologię, dane historyczne, kulturowe i religię
regionu w merytorycznym opisie projektu.

SBW_K2_U11

projekt

K1

student potraﬁ przygotować kosztorys dla projektu
kulturalnego, poprawnie wypełnić wniosek
o przyznanie środków ﬁnansowych na realizację
projektu badawczego ze źródeł NCN i MEiN oraz
zrealizować projekt kulturalny z uwzględnieniem
wiedzy o zespole, kosztach, potencjalnych
współpracownikach oraz ryzyku.

SBW_K2_K01

projekt

K2

student potraﬁ pracować w grupie z uwzględnieniem
podziału kompetencji i obowiązków.

SBW_K2_K01

projekt

K3

student ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego
własnego państwa i innych tradycji kulturowych,
a świadomość ta uzasadnia wybór tematu projektu
kulturalnego i sposób jego realizacji.

SBW_K2_K02

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

12

przygotowanie projektu

48

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
12

ECTS
0.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
12

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Kompetencje z zakresu nauk o kulturze i religii na rynku pracy.
2. Zastosowanie różnych modeli kultury w biznesie międzynarodowym.

W1, W2, U1, U2, U3

2.

1. Przygotowanie wniosku o ﬁnansowanie badań podstawowych ze środków NCN i
MEiN.
2. Metody planowania i realizowania projektów kulturalnych.

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

3.

Promocja projektów kulturalnych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii
(m.in. media społecznościowe).

W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Formy zaliczenia: przygotowanie wniosku o ﬁnansowanie badań
podstawowych ze środków NCN lub MEiN, przygotowanie i zrealizowanie
zespołowego projektu kulturalnego lub artystycznego (np. wystawy
fotograﬁcznej, ﬁlmu promocyjnego, wycieczki, koncertu, prelekcji) lub
przygotowanie publikacji o tematyce kulturowej (w tym: opracowanie
treści, opracowanie graﬁczne). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Seminarium tematyczne: Filozoﬁa Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.5cc6f6f168620.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

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 kursu jest pogłębianie wiedzy o klasycznej myśli bramińskiej i buddyjskiej, a także: analiza wybranych
szczegółowych wątków z zakresu ﬁlozoﬁi Wschodu oraz ukazanie ich specyﬁki zarówno w kontekście rodzimej dla
nich tradycji, jak i w kontekście dialogu międzykulturowego. Ponadto celem kursu jest zwrócenie uwagi, iż każde
konkretne zagadnienie czy pojęcie musi być analizowane w oparciu o zakreślony wcześniej kontekst kulturowy,
ﬁlozoﬁczny czy społeczny.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą
terminologię, podstawowe teorie oraz metodologię
w zakresie badań nad ﬁlozoﬁą indyjską.

SBW_K2_W01,
SBW_K2_W03

wyniki badań,
prezentacja

W2

student posiada wiedzę w zakresie międzykulturowych
badań nad cywilizacją.

SBW_K2_W06

wyniki badań,
prezentacja

W3

student zna, rozumie i potraﬁ badać zjawiska kultury
indyjskiej oraz ich związki z innymi sferami życia
społecznego i kulturowego w wybranych tradycjach
kulturowych Indii.

SBW_K2_W08

wyniki badań,
prezentacja

W4

student ma wiedzę dotyczącą kompleksowych
przemian kulturowych w Indiach.

SBW_K2_W09

wyniki badań,
prezentacja

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować
informacje dotyczące zjawisk kulturowych
i cywilizacyjnych oraz samodzielnie formułować sądy
krytyczne w zakresie badań nad ﬁlozoﬁą Wschodu.

SBW_K2_U01

prezentacja

U2

dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk kulturowych
z perspektywy interdyscyplinarnej i porównawczej.

SBW_K2_U02

prezentacja

U3

student umie samodzielnie zdobywać wiedzę,
analizować teksty naukowe oraz pozyskiwać inne dane
SBW_K2_U04
wykorzystywane w badaniach z zakresu studiów nad
kulturą indyjską.

zaliczenie ustne, wyniki
badań, prezentacja

U4

określić rolę poszczególnych podsystemów kultury, ich
wewnętrzne relacje oraz ich wpływ na historyczną
zmienność systemów społecznych i systemów
znaczeń.

SBW_K2_U07

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego
własnego państwa i innych tradycji kulturowych.

SBW_K2_K02

prezentacja

K2

student aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych mediów i różnych jego form,
interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi,
politycznymi, społecznymi i artystycznymi.

SBW_K2_K04

prezentacja

K3

student ma świadomość zachowania postawy
szacunku i tolerancji wobec innych tradycji
kulturowych.

SBW_K2_K03

prezentacja

K4

samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę
i umiejętności w zakresie badań porównawczych,
rozszerzonych o wymiar interdyscyplinarny.

SBW_K2_K09

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie referatu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

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.

Analiza wybranych koncepcji myśli bramińskiej oraz wskazanie
charakterystycznych pojęć ﬁlozoﬁi indyjskiej zarówno w tamtejszym kontekście
kulturowym, jak i przez porównanie ich z analogicznymi koncepcjami ﬁlozoﬁi
europejskiej. Pogłębianie – poprzez dyskusję – wiedzy o klasycznej myśli
bramińskiej i buddyjskiej, a także poszerzona analiza wybranych szczegółowych
wątków z zakresu ﬁlozoﬁi Wschodu. Ważnym celem jest ukazanie ﬁlozoﬁi
indyjskiej i jej specyﬁki zarówno w kontekście rodzimej dla nich tradycji, jak i w
kontekście dialogu międzykulturowego.

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

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wystąpienia ustne – prezentacja oraz dyskusja podczas zajęć.

Semestr 2, Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, wyniki badań

Wystąpienia ustne – prezentacja wyników badań oraz dyskusja
podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone studia I stopnia

Sylabusy
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Seminarium tematyczne:Kultury pamięci, pisma i druku w Azji Płd.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.5cd5582a448f2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

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 kursu jest wprowadzenie w historię i współczesność kultur pamięci, pisma i druku oraz nowych mediów
w cywilizacyjnym obszarze Azji Płd.. Metodą przewodnią będzie reﬂeksja cywilizacyjna nad odmiennymi
i historycznie sytuowanymi modalnościami takich kultur oraz and obliczami rozwoju i współistnienia różnych
porządków produkcji, cyrkulacji, reprodukcji i obiegu wiedzy i informacji.

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

ma wiedzę szczegółową, obejmującą terminologię,
teorie i metody badawcze z zakresu współczesnych
osiągnięć nauk humanistycznych i społecznych

SBW_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

ma specjalistyczną wiedzę szczegółową dotyczącą
teorii kultury, społeczeństwa i religii oraz metod
badawczych w dyscyplinie wiedzy o kulturze i religii
adekwatną do wybranych obszarów badań

SBW_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

zna i rozumie współczesne metody analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury

SBW_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać
i selekcjonować informacje dotyczące zjawisk
kulturowych oraz samodzielnie formułować sądy
krytyczne

SBW_K2_W06

zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury oraz
przeprowadzić ich krytyczną i oryginalną analizę
i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretyczno –
SBW_K2_U03
metodologicznymi perspektyw badawczych
właściwych naukom o kulturze i religii

zaliczenie na ocenę

U2

posiada pogłębione umiejętności badawcze
pozwalające na samodzielne formułowanie i analizę
problemów badawczych

SBW_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

umie samodzielnie zdobywać wiedzę, analizować
teksty naukowe oraz pozyskiwać inne dane
wykorzystywane w badaniach z zakresu nauk
o kulturze i religii oraz dyscyplin pokrewnych

SBW_K2_U02

zaliczenie na ocenę

SBW_K2_K11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do rzetelnej prezentacji opinii
i wniosków w oparciu o ugruntowane fakty i opinie
ekspertów w zakresie nauk o kulturze i religii

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie referatu

15

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie referatu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

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.

Pamięć, pismo, druk i nowe media: jedna czy wiele kultur

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

2.

Kultura i pamięć, kultury pamięci

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

3.

Księga pamięci i pamięć Księgi

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

4.

Ludzie-księgi i żyjące biblioteki

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

5.

Pismo i cywilizacja

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

6.

Bardowie i kantorzy, patroni i kopiści

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

7.

Publikacja i cyrkulacja w przednowoczesnej Azji Płd.

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

8.

Materia komunikacji: kora, skóra i pergamin, papier i liść palmowy

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

9.

Papierowe królestwa i palmowe gaje: azjatyckie kultury manuskryptów

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

Sylabusy
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10.

Wielopiśmienne języki i wielojęzykowe pisma: językowy i piśmienny podział pracy

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

11.

Księga natury i natura księgi (A. Jones)

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

12.

Czcionka i biblia: Kupcy, przyprawy, misjonarze i ewangeliści

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

13.

Biblia, koleje i konwersje: William Carey i rewolucja medialna z Serampore

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

14.

Kultury druku: Basel Mission Press, Nirnaya Sagar i Madras Government Press

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

15.

Max Muller: imperium, romantyzm, druk i ﬁlologia

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

16.

Sen imperialny: katalogowy opis pisanej wiedzy autochtonów

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

17.

W stronę kultur nowych mediów

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

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej semestralny

Semestr 2, Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej zaliczeniowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Seminarium tematyczne: Oblicza śmierci w różnych kręgach kulturowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.5cd5582a66ef3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

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 kursu jest dostarczenie jego uczestnikom wiadomości dotyczących zagadnień związanych ze śmiercią, jej
postrzeganiem i podejściem do niej w różnych kręgach kulturowych na różnych etapach rozwoju kulturowego.

C2

Celem kursu jest wyposażenie jego uczestników w analityczne i praktyczne umiejętności niezbędne przy pisaniu
pracy naukowej.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student ma wiedzę dotyczącą różnych rodzajów
śmierci.

SBW_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna rytuały towarzyszące ceremonii
pogrzebowej w różnych kręgach kulturowych.

SBW_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Student rozumie przyjmowanie różnych postaw oraz
zachowania związane ze śmiercią.

SBW_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W4

Student posiada wiedzę dotyczącą prowadzenia badań
antropologiczno-etnograﬁcznych.

SBW_K2_W03,
SBW_K2_W04,
SBW_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W5

Student posiada wiedzę dotyczącą przygotowania
naukowych prac pisemnych oraz prezentacji.

SBW_K2_W05,
SBW_K2_W13

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ interpretować zwyczaje związane
z rytuałem pogrzebowym.

SBW_K2_U02,
SBW_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student potraﬁ wskazać wzajemne oddziaływanie
na siebie światopoglądu i wierzeń eschatologicznych.

SBW_K2_U02,
SBW_K2_U03,
SBW_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U3

Student potraﬁ wskazać różnice i podobieństwa
w rytuałach pogrzebowych występujących w różnych
kręgach kulturowych.

SBW_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U4

Student potraﬁ przeprowadzić analizę rytuałów
pogrzebowych w danym kręgu kulturowym i wyniki
swoich badań zaprezentować w formie wystąpienia
ustnego.

SBW_K2_U02,
SBW_K2_U03,
SBW_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów postępować zgodne z przyjętymi
normami społecznymi w konkretnej sytuacji.

SBW_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Student jest świadomy odrębności kulturowej, przy
jednoczesnym uwzględnieniu wspólnych elementów
dla różnych kultur.

SBW_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

Student jest świadomy istnienia potrzeby uzupełniania
wiadomości dotyczącej kulturowego dziedzictwa danej
społeczności w celu zrozumienia jego współczesnego
funkcjonowania.

SBW_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3

Forma aktywności studenta
seminarium

Sylabusy
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analiza i przygotowanie danych

30

analiza dokumentów programowych

60

analiza problemu

20

analiza badań i sprawozdań

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

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.

Deﬁnicje śmierci i jej rodzaje.

W1, U2, K1

2.

Śmierć jako element życia społecznego; jej miejsce w społeczeństwie.

W3, U2, K2

3.

Mity kosmogoniczne i ich związek ze śmiercią.

W3, U2, K1, K2

4.

Różnorodność koncepcji eschatologicznych.

W3, U2, U3, K2

5.

Zachowania przy zmarłym. Rytuały pogrzebowe i okołopogrzebowe.

W2, W3, U1, U3, K1, K2

6.

Zagadnienie duszy.

W1, W3, U2, K1, K2

7.

Podejście do zagadnień związanych ze śmiercią i do zmarłych w różnych kręgach
kulturach w perspektywie czasu i zmienności.

W1, W3, U1, U3, K1, K2

8.

Prowadzenie badań naukowych oraz prezentowanie ich wyników w formie
pisemnej lub wystąpienia.

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

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Semestr 1, Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Zaliczenie na ocenę wystawiane jest na koniec semestru letniego.
Warunki zaliczenia kursu przez studenta: • obecność na zajęciach
(dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze na 15 spotkań 1,5godzinnych); • aktywność na zajęciach; • dwukrotne (jedno w każdym
semestrze) przedstawienie na zajęciach w formie prezentacji
wybranego zagadnienia związanego z tematyką kursu, uzgodnionego z
prowadzącym kurs. Przygotowane zagadnienie może dotyczyć pracy
magisterskiej, jeśli jej temat odpowiada tematyce seminarium. W
przypadku realizowania kursu jako seminarium magisterskiego na 2.
stopniu II roku, zaliczenie wystawiane jest po złożeniu pracy
magisterskiej. Uzupełnieniem prezentacji jest dostarczenie wykazu
literatury (ze wszystkimi poprawnie zapisanymi bibliograﬁcznymi
danymi) - co najmniej 5 publikacji (artykułów, rozdziałów, książek) wykorzystanej do jej przygotowania, najlepiej przed prezentacją,
najpóźniej do tygodnia po prezentacji. Student przygotowujący
prezentację winien podać (po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym
kurs) pozostałym uczestnikom kursu tekst źródłowy z nią związany
najpóźniej na tydzień przed tą prezentacją. W przypadku
nieprzygotowania lub niedostatecznego przygotowania do zajęć
prowadzący kurs może zalecić opracowanie danego tematu w formie
pisemnej i dostarczenie pracy w odpowiednim terminie.

Semestr 2, Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę wystawiane jest na koniec semestru letniego.
Warunki zaliczenia kursu przez studenta: • obecność na zajęciach
(dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze na 15 spotkań 1,5godzinnych); • aktywność na zajęciach; • dwukrotne (jedno w każdym
semestrze) przedstawienie na zajęciach w formie prezentacji
wybranego zagadnienia związanego z tematyką kursu, uzgodnionego z
prowadzącym kurs. Przygotowane zagadnienie może dotyczyć pracy
magisterskiej, jeśli jej temat odpowiada tematyce seminarium. W
przypadku realizowania kursu jako seminarium magisterskiego na 2.
stopniu II roku, zaliczenie wystawiane jest po złożeniu pracy
magisterskiej. Uzupełnieniem prezentacji jest dostarczenie wykazu
literatury (ze wszystkimi danymi, poprawnie zapisanymi)
wykorzystanej do niej. Student przygotowujący prezentację winien
podać (po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym kurs) pozostałym
uczestnikom kursu tekst źródłowy z nią związany najpóźniej na tydzień
przed tą prezentacją. W przypadku nieprzygotowania lub
niedostatecznego przygotowania do zajęć prowadzący kurs może
zalecić opracowanie danego tematu w formie pisemnej i dostarczenie
pracy w odpowiednim terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach obowiązkowa. Kurs nie jest przeznaczony dla studentów I roku 1. stopnia.

Sylabusy
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Seminarium tematyczne: Kultury masowe, kultury popularne, kultury
buntu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.5cd5582a87537.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W zglobalizowanym świecie odbiorca jest niemal zalewany tekstami kultury różnej maści. Okazują się one
prowadzić ze sobą nie zawsze otwarty dialog, wyrażając odmienne postawy, systemy wartości. Ich autorom
przyświecają najróżniejsze motywacje - od merkantylnych po polityczne. Tę mozaikę nie sposób uchwycić w
całości, zadaniem humanistyki jest jednak podejmowanie prób rozmapowania kulturowej współczesności. Taki też
cel przyświeca seminarium, podczas którego uczestnicy zastanawiać się będą nad kulturowymi podziałami i
konﬂiktami o kulturę we współczesnym świecie na drodze analizowania zakresów znaczeniowych pojęć: kultura
masowa, kultura popularna, kultura buntu.

C2

Celem towarzyszącym będzie przejście z poziomu konsumpcji, rozrywki i używania produktów kultury popularnej
na wyższy i przyjęcie roli „zaangażowanego badacza”, by użyć określenia Henry'ego Jenkinsa. Próbować
będziemy klasyﬁkować kulturową przestrzeń przede wszystkim pod względem toczących się w jej tle zmagań o
władzę.

C3

Na płaszczyźnie metodologicznej celem będzie połączenie wiedzy teoretycznej z wnikliwą obserwacją zjawisk
prezentowanych w czasie zajęć i znanych z doświadczenia samych studentów-użytkowników kultury. Oglądaniu,
czytaniu i słuchaniu tego, co kultura współczesna ma do zaoferowania, będzie towarzyszyło budowanie
podstawowego warsztatu pojęciowego i narzędziowego. Dzięki poznanym teoriom student zyska podstawę dla
pełniejszej i bardziej pogłębionej interpretacji współczesnych form kultury - kultury masowej, popularnej i buntu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

różne metody stosowane we współczesnej
humanistyce do analizowania kultury w jej aspekcie
politycznym

SBW_K2_W03,
SBW_K2_W04,
SBW_K2_W05

prezentacja, zaliczenie

W2

najważniejsze pojęcia w dziedzinie badań nad kulturą
masową i popularną

SBW_K2_W03

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać wyjaśnienia pojęć kluczowych pojęć
w studiach nad kulturą: kultury masowej, kultury
popularnej i buntu kulturowego

SBW_K2_U02

prezentacja

U2

dyskutować na temat podziałów kulturowych,
politycznego wymiaru kultury, zjawisk hegemonii
kulturowej w perspektywie porównawczej

SBW_K2_U02,
SBW_K2_U04

prezentacja, zaliczenie

U3

potraﬁ samodzielnie sformułować problem badawczy
i dokonać jego autorskiej analizy w oparciu
o zgromadzone przez siebie materiały

SBW_K2_U05

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego organizowania sobie czasu w celu
wypełnienia zadań postawionych przez prowadzącego

SBW_K2_K06

zaliczenie

K2

brania udziału we współczesnym życiu kulturalnym
ze świadomością jego zróżnicowania, szczególnie pod
względem społeczno-politycznym

SBW_K2_K04

prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Semestr 1, Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

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.

Kultura jako arena społeczno-politycznych podziałów - zarys problematyki

W2, U1

2.

Specyﬁka współczesnej kultury masowej - pojęcie mainstreamu

W1, W2, U1

3.

Kultura popularna - problemy deﬁnicyjne i wyzwania badawcze

W1, W2, U1

4.

Bunt i opór a kultura - od kontrkultury przez alternatywę do...?

W1, W2, U1

5.

Podziały we współczesnej kulturze na wybranych przykładach - dyskusje

U2, K2

6.

Autorskie badania podziałów kulturowych - perspektywy

U3, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3
Metody nauczania:
ﬁlm, analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia w pierwszym semestrze jest wzięcie
prezentacja, zaliczenie udziału w co najmniej 12 z 15 spotkań oraz aktywny udział w
dyskusjach podczas zajęć oraz przygotowanie prezentacji.

Semestr 2, Semestr 4
Metody nauczania:
ﬁlm, analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia drugiego semestru jest wzięcie udziału w co
najmniej 12 z 15 spotkań oraz aktywny udział w dyskusjach podczas
prezentacja, zaliczenie
zajęć. By uzyskać zaliczenie końcowe, należy poprowadzić jedne
zajęcia na skonsultowany z prowadzącym temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony I stopień studiów

Sylabusy

45 / 198

Seminarium tematyczne: Dyplomacja w Azji Płd. i Płd.-Wsch.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.5cc6f6f2194c7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z głównymi problemami religijno-politycznymi oraz społecznymi
w wybranych krajach Azji z perspektywy szeroko rozumianej dyplomacji, w tym dyplomacji publicznej. Uczestnicy
seminarium zanalizują zasady „miękkiej dyplomacji” (soft power), która dotyczy zarówno instytucji publicznych
jak i podmiotów prywatnych, i koncentruje się na przekazie kulturowym w państwach akredytacji. Studenci będą
mogli wykazać się umiejętnościami wykorzystania specjalistycznej wiedzy w procesie aplikacji „miękkiej
dyplomacji” przy opracowaniu materiałów na wybrany temat. Podczas zajęć zostanie omówiona specyﬁka
kulturową wybranych państw Azji Południowej i Południowo-Wschodniej oraz jej rola w procesie kształtowania
przekazu w wersji soft power.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ma specjalistyczną wiedzę szczegółową dotyczącą
teorii kultury oraz metod badawczych
kulturoznawstwa adekwatną do wybranych obszarów
badań i ich związkiem z polityką

SBW_K2_W01,
SBW_K2_W02

zaliczenie

W2

ma poszerzoną wiedzę i rozumie założenia, genezę
i implikacje głównych kierunków i szkół w rozwoju
SBW_K2_W02,
nauk o kulturze wraz z ich interdyscyplinarnymi
SBW_K2_W04
aplikacjami – w kontekście nauk o polityce i stosunków
międzynarodowych

zaliczenie

W3

zna i rozumie na poziomie rozszerzonym metody
analizy i interpretacji różnych wytworów kultury Azji
Południowej i Południowo-Wschodniej
z uwzględnieniem różnych poziomów ich
zintegrowania i współzależności właściwych dla
wybranych tradycji religijnych oraz sposoby ich
wykorzystania

SBW_K2_W04,
SBW_K2_W08

zaliczenie

U1

potraﬁ samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje,
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz
formułować na tej podstawie krytyczne sądy na temat
w obszarze Azji Południowej i Południowo-Wschodniej

SBW_K2_U01,
SBW_K2_U03

zaliczenie

U2

posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i badania konkretnych zjawisk kulturowych
i społecznych w Azji Południowej i PołudniowoWschodniej w ich wieloaspektowym charakterze

SBW_K2_U02,
SBW_K2_U08

zaliczenie

U3

rozpoznaje i krytycznie analizuje elementy dziedzictwa
kulturowego w Azji i jego systemów symbolicznych,
potraﬁ ustalić znaczenia tych wytworów oraz ich
miejsce w procesie historyczno-kulturowym

SBW_K2_U05

zaliczenie

SBW_K2_K03,
SBW_K2_K06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

rozumie i rozpoznaje wyzwania rozwojowe
w wybranych obszarach oraz ustawicznie doskonali
wiedzę i umiejętności
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K2

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych
mediów i różnych jego form, interesuje się aktualnymi
SBW_K2_K04,
wydarzeniami kulturalnymi, politycznymi, społecznymi
SBW_K2_K08
i artystycznymi, które dotyczą szeroko rozumianych
cywilizacji pozaeuropejskiej.

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie referatu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie pracy dyplomowej

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
6.0

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.

Współczesna dyplomacja i jej rodzaje. Wprowadzenie do zagadnienia
współczesnej dyplomacji poprzez prezentację multimedialną. Wyjaśnienie
podstawowych pojęć z zakresu dyplomacji – metoda podająca (prelekcja i narracja
doświadczeń).

W2, U1, K1

2.

Uwarunkowania kulturowe i polityczne współczesnej dyplomacji. Prezentacja
multimedialna i materiał ﬁlmowy. Krytyczna lektura wybranych tekstów. Forma
interaktywna zajęć: metoda sytuacyjna (case study) – analiza poszczególnych
przykładów w Azji Południowej i szczegółowe omówienie

W3, U2, K1

3.

Dyplomacja kulturalna i jej zastosowanie w praktyce. Prezentacja multimedialna i
analiza materiału ﬁlmowego. Omówienie możliwości stosowania scenariuszy
promocyjnych w zależności od uwarunkowań kulturowych. Przygotowanie
wstępnej tematyki referatów przez uczestników seminariów i ich prezentacja.

W2, U3, K2

4.

Zasady prowadzenia polityki zagranicznej w wybranych krajach Azji Południowej,
ze specjalnym uwzględnieniem dyplomacji kulturalnej. Prezentacja multimedialna
i materiał ﬁlmowy. Analiza scenariuszy promocyjnych w wybranych państwach
azjatyckich. Przygotowanie tematyki referatów związanych z omawianą tematyką
i ich prezentacja. Prezentacje przygotowane kolejno przez uczestników
seminarium.

W3, U1, K1

5.

Dyplomacja w wymiarze regionalnym. Studium przypadku. Omówienie zasad
współpracy międzyregionalnej na przykładzie Małopolski i jej kontaktów z Indiami.
Prezentacja multimedialna i materiał ﬁlmowy. Przygotowanie tematyki referatów
związanych z omawianą tematyką i ich prezentacja na każdych kolejnych
zajęciach.

W3, U1, U2, K1

6.

Dyplomacja w mediach społecznościowych i jej wpływ na procesy decyzyjne.
Analiza przypadków

W2, U3, K1

7.

Dyplomacja XXI wieku – podsumowanie. Rekapitulacja całości omawianych
zagadnień. Finalizacja tematyki prac dyplomowych uczestników seminarium.

W1, U1, U2, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie (ko)referatu na wybrany temat i jego prezentacja na
zajęciach. Przygotowanie szczegółowego planu pracy dyplomowej wraz
bibliograﬁą. Obecność na zajęciach – możliwe dwie nieusprawiedliwione
nieobecności

Semestr 2, Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie ostatecznej wersji pracy dyplomowej (co najmniej 90%
całości). Aktywny udział w zajęciach. Możliwe tylko dwie
nieusprawiedliwione nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na seminarium jest obowiązkowa

Sylabusy
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Seminarium tematyczne: Spotkanie z Obcym: lęk, fascynacja, fantazja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.5cc6f6f23453a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest podjęcie namysłu nad tym, co – jak się wydaje – jest kluczowe w reﬂeksji nad różnymi, innymi
niż własna, kulturami, a mianowicie doświadczeniem obcości. Spotkania z obcością zawsze naznaczone są
koniecznością przekroczenia granic, wyznaczających porządek znanego, oswojonego świata i wejścia
w rzeczywistość, która, przynajmniej na początku, jawi się jako chaotyczna, a przez to niezrozumiała,
przerażająca (lub przynajmniej niepokojąca), a niekiedy i fascynująca (a przynajmniej frapująca). Niekiedy,
a we współczesnym świecie coraz częściej, to Obcy wkracza w znany i uporządkowany „nasz” świat,
wprowadzając weń element nieprzewidywalności, chaosu, a przez to kwestionując przyjmowane powszechnie
status quo, ale także zmuszając do podjęcia samo-reﬂeksji. Spotkania z Obcym rodzą więc napięcia, które są
wyrażane w różnorodny sposób. Lęk przed (nieznanym i niepoznanym) Obcym, ale i towarzysząca mu fascynacja
stają się źródłem nie tylko rozmaitych wyobrażeń Obcego, ale motywują także do podejmowania symbolicznych
działań mających na celu oswojenie go lub przeciwnie – wzmocnienie jego obcości. Terminy etic i emic stanowią
klamrę spinającą reﬂeksje nad spotkaniem z Obcym. Ponieważ przejście z perspektywy zewnętrznego
obserwatora w perspektywę uczestnika odbywa się na płaszczyznach poznawczej, językowej i kulturowej, bliższe
ich poznanie jest konieczne do zrozumienia tak Obcości, jak i zachodzących w kontakcie z nią zjawisk. Wszystkie
te "reakcje" na to, co obce, na Obcego będą przedmiotem analiz podejmowanych w trakcie zajęć

C2

Dodatkowym celem zajęć jest przypomnienie studentom kwestii metodycznych związanych z przygotowywaniem
prac i wystąpień naukowych (konstrukcja, kwestie formalne).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

teorię kultury i społeczeństwa oraz metody badawcze
właściwe naukom o kulturze i religii, adekwatne
do wybranych obszarów badań

SBW_K2_W04,
SBW_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
referat, dyskusja ze
studentami, konsultacje
indywidualne

W2

terminologię, teorie oraz metody badawcze z zakresu
badań nad kulturą, a także zna wyniki badań z tego
zakresu współcześnie prowadzonych

SBW_K2_W02,
SBW_K2_W05

zaliczenie na ocenę

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować
informacje dotyczące zjawisk kulturowych,
w szczególności tych zachodzących na pograniczu
różnych kręgów kulturowych

SBW_K2_U01

prezentacja, referat,
dyskusja ze studentami,
konsultacje indywidualne

U2

interpretować zjawiska kulturowe i cywilizacyjne

SBW_K2_U02

prezentacja, referat,
dyskusja ze studentami,
konsultacje indywidualne

U3

samodzielnie formułować i analizować problemy
badawcze

SBW_K2_U02,
SBW_K2_U04

prezentacja, referat,
dyskusja ze studentami,
konsultacje indywidualne

U4

prezentować efekty swoich analiz w formie
wystąpienia ustnego

SBW_K2_U08

prezentacja, referat,
dyskusja ze studentami,
konsultacje indywidualne

SBW_K2_K01

prezentacja, referat,
dyskusja ze studentami,
konsultacje indywidualne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

student jest przygotowany do samodzielnego
organizowania i realizowania wyznaczonych zadań
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K2

referat, dyskusja ze
studentami, konsultacje
indywidualne

świadomego zachowania postawy szacunku i tolerancji
SBW_K2_K03
wobec innych tradycji kulturowych

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

3

zbieranie informacji do zadanej pracy

6

przygotowanie referatu

7

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

9

analiza problemu

5

przygotowanie do zajęć

6

poznanie terminologii obcojęzycznej

3

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
74

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

3

zbieranie informacji do zadanej pracy

6

przygotowanie referatu

7

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Sylabusy
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analiza problemu

5

przygotowanie do zajęć

6

poznanie terminologii obcojęzycznej

4

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
76

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.

Kulturowe sposoby konceptualizowania doświadczenia obcości i jego znaczenie
dla samo-reﬂeksji; specyﬁka relacji SWÓJ-OBCY

U1, U4, K1

2.

Kulturowe sposoby wyrażania doświadczenia obcości

W1, W2, U3, U4, K2

3.

Struktura doświadczenia obcości

U3, U4, K2

4.

Kulturowe schematy konstruowania postaci Obcego („topograﬁa Obcego”)

W1, U4, K2

5.

Kulturowe strategie oswajania obcego

W1, U3, U4, K2

6.

Strategie usuwania Obcego poza nawias grupy społecznej

U2, U4, K2

7.

Spotkanie z Obcym: case study ("ikoniczni Obcy": Żydzi, Cyganie, Niemcy;
spotkanie Europy z Obcym (odkrycie Ameryki) i jego konsekwencje dla obu stron

U1, U2, K1

Niemi Niemcy i Foki Boże, czyli odkrycia w (lingwa)kulturowym interiorze
8.

W2, U1

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje, prezentacja multimedialna

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, referat,
dyskusja ze studentami,
konsultacje indywidualne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest: obecność na zajęciach,
znajomość wskazanych lektur; uczestnictwo w dyskusji nad
zadanymi tematami; wygłoszenie referatu/przygotowanie
prezentacji (1/semestr) na podstawie wskazanego tekstu
(możliwe jest uzupełnianie prezentacji materiałami własnymi).
Na zakończenie zajęć (sem II) studenci będą proszeni o
przygotowanie wystąpienia konferencyjnego na wybrany temat,
uzgodniony z prowadzącym zajęcia. Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze,
każda kolejna musi zostać usprawiedliwiona oraz zaliczona. Pięć
i więcej nieobecności uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.
Nieprzygotowanie do zajęć jest traktowane jak nieobecność.

Semestr 2, Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, referat,
dyskusja ze studentami,
konsultacje indywidualne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest: obecność na zajęciach,
znajomość wskazanych lektur; uczestnictwo w dyskusji nad
zadanymi tematami; wygłoszenie referatu/przygotowanie
prezentacji (1/semestr) na podstawie wskazanego tekstu
(możliwe jest także wykorzystanie materiałów własnych). Na
zakończenie zajęć (semestr II) studenci będą proszeni o
przygotowanie wystąpienia konferencyjnego na wybrany temat
uzgodniony z prowadzącym. Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze,
każda kolejna musi zostać usprawiedliwiona oraz zaliczona. Pięć
i więcej nieobecności uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.
Nieprzygotowanie do zajęć jest traktowane jak nieobecność.

Wymagania wstępne i dodatkowe
kurs jest przenaczony dla studentów studiów II stopnia

Sylabusy
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Wprowadzenie do historii, myśli i kultury buddyzmu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.210.5cd5584903c79.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

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

Celem kursu jest wyposażenie studentów w wiedzę na temat podstaw myśli i kultury buddyjskiej,
a w szczególności zaoferowanie im możliwości rozpoznawania podstawowych koncepcji składających się
na buddyjską ortodoksję i ortopraksję, umiejętność różnicowania dharmy buddyjskiej od innych systemów
ﬁlozoﬁcznych i religijnych oraz rozpoznawania procesów formowania się kluczowych buddyjskich idei
i przyporządkowania ich do odpowiednich tekstów oraz prądów myślowych (szkół). Ważnym celem kursu jest
także przekazanie wiedzy umożliwiającej identyﬁkowanie i konfrontowanie ﬁlozoﬁcznego, religijnego
i praktycznego wymiaru dharmy buddyjskiej.

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

aparat pojęciowy niezbędny do poruszania się
w dziedzinie studiów buddyjskich i rozpoznawania
podstawowych elementów kultur buddyjskich.

SBW_K2_W01,
SBW_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

zjawiska kulturowe w kontekście oddziaływania myśli
buddyjskiej oraz ich relacje do zjawisk pochodzących
z innych kultur.

SBW_K2_W05,
SBW_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

składniki tworzące tożsamości buddyjskich wspólnot
oraz elementy dziedzictwa kultur buddyjskich wraz
z procesem ich rozwoju historycznego.

SBW_K2_W09,
SBW_K2_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować
informacje dotyczące buddyzmu oraz samodzielnie
formułować sądy krytyczne.

SBW_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk
kulturowych z perspektywy interdyscyplinarnej.

SBW_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

zweryﬁkować wiarygodność źródeł wiedzy i analizować
teksty naukowe odnoszące się do różnych wymiarów
SBW_K2_U04
myśli i kultury buddyjskiej.

zaliczenie na ocenę

U4

rozpoznawać oraz przeprowadzać analizę
i interpretację wytworów kultury zgodnie
z dyrektywami teoretyczno-metodologicznymi
perspektyw badawczych właściwych naukom
o kulturze i religii.

SBW_K2_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania i pracy w grupie, przyjmowania w niej
różnych ról, jak również do samodzielnego
organizowania i realizowania wyznaczonych zadań.

SBW_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej
wiedzy i umiejętności, rozszerzonych o wymiar
interdyscyplinarny.

SBW_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K3

rozwijania własnych zainteresowań.

SBW_K2_K07

zaliczenie na ocenę

K4

określenia zakresu posiadanej wiedzy
i zidentyﬁkowania jej braków.

SBW_K2_K09

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podglebie myśli buddyjskiej: tradycja wedyjska i braminizm?

W1, W2, U1, U3

2.

Problem historyczności Buddy Gautamy.

W1, U3, K1, K2

3.

Podstawowe nauki (wczesnego) buddyzmu.

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

4.

Wczesne szkoły buddyjskie.

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

5.

Geneza i rozwój mahajany.

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

6.

Literatura oraz myśl mahajany: śunjawada, widźńanawada, tathagatagarbha.

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

7.

Buddyzm tantryczny – prolegomena.

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

8.

Etyka buddyjska: jej przemiany i wyzwania.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K3, K4

9.

Praktyka: aktywności kultowe i różne formy medytacji.

W1, W2, W3, U2, U3

10.

Buddyjska wspólnota.

W1, W3, U1, U2

11.

Rozpowszechnienie się buddyzmu: rys historyczno-doktrynalny.

W1, W3, U2, U3, U4, K2,
K3

12.

Wybrane zagadnienia dotyczące współczesnego buddyzmu (współczesne problem
bioetyczne a buddyzm, buddyzm społecznie zaangażowany, nacjonalizm
buddyjski w Mjanmie i na Sri Lance).

W1, W2, W3, U3, U4

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie do zajęć: lektura tekstów (artykułów naukowych).
Zaliczenie serii kolokwiów.
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Wprowadzenie do teorii cywilizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.210.5cc6f6f0e938a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

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 wybranymi, najważniejszymi teoriami powstałymi w obszarze nauk
społecznych i humanistycznych, a dotyczącymi powstania i rozwoju cywilizacji oraz interakcji pomiędzy nimi.

C2

Istotnym celem zajęć jest interdyscyplinarne ukierunkowanie myślenia uczestników o problemach badawczych
jakie może generować termin „cywilizacja”, który może być rozpatrywany z perspektywy historycznej, społecznej
czy kulturoznawczej.

C3

Ważnym celem zajęć jest przygotowanie studentów do opisywania zjawisk cywilizacyjnych w ich aktualnym
kontekście.

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

podstawową terminologię, wybrane teorie oraz
wybrane metody badawcze wykorzystywane
w analizach cywilizacyjnych

SBW_K2_W03,
SBW_K2_W04

egzamin pisemny

W2

specyﬁkę badań nad cywilizacjami, także w aspekcie
porównawczym

SBW_K2_W03,
SBW_K2_W05

egzamin pisemny

W3

wybrane metody analizy i interpretacji różnych
dziedzin i wytworów cywilizacji

SBW_K2_W05

egzamin pisemny

W4

student jest świadom istnienia wielu układów
cywilizacyjnych (i kulturowych)

SBW_K2_W05,
SBW_K2_W06

egzamin pisemny

W5

student rozumie rozumie specyﬁkę przemian
historycznych cywilizacji, a także wybrane ich
mechanizmy

SBW_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretować wydarzenia historyczne i współczesne
w perspektywie cywilizacyjnej, także porównawczej

SBW_K2_U02

egzamin pisemny

U2

rozpoznawać i wstępnie charakteryzować analizowane
kręgi cywilizacyjne

SBW_K2_U02,
SBW_K2_U03,
SBW_K2_U07

egzamin pisemny

U3

samodzielnie analizować teksty naukowe oraz
pozyskiwać inne dane wykorzystywane w badaniach
porównawczych nad kulturami i cywilizacjami

SBW_K2_U03,
SBW_K2_U04

egzamin pisemny,
dyskusja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozpoznania roli dziedzictwa kulturowego różnych
tradycji kulturowych

SBW_K2_K02

dyskusja

K2

samodzielnego rozwijania nabytej wiedzy

SBW_K2_K06

dyskusja

K3

świadomego zachowania postawy szacunku i tolerancji
SBW_K2_K03
wobec innych tradycji kulturowych

dyskusja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
77

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

"Cywilizacja” problemy deﬁnicyjne, ujęcie interdyscyplinarne

W1, U2, K2

2.

Cywilizacja a kultura

W3, W4, U3, K2

3.

Procesowo-historyczne ujęcie cywilizacji (N. Elias)

W1, W5, U3, K1, K2

4.

Cywilizacja jako "metoda ustroju życia zbiorowego" (F. Koneczny)

W1, W5, U3, K2

5.

Czas "długiego trwania" cywilizacji (F. Braudel)

W1, W5, U3, K2

6.

Dynamika cywilizacji ("epoki osi") oraz badania porównawcze cywilizacji (Szemu’el
W1, W4, W5, U3, K2, K3
Noach Eisenstadt)

7.

Dynamika cywilizacji ("kręgi rozwojowe") (Arnold Toynbee)

W1, W5, U3, K2

8.

Historiozoﬁczna wizja Oswalda Spenglera (zmierzch kultury)

W3, W5, K2

9.

Zderzenie cywilizacji (Samuel Huntington)

W2, U1, K2

10.

Wizje końca historii (Francis Fukuyama)

W5, U1

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

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
dyskusja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs kończy egzamin pisemny, który składa się z dwóch części:
testowej oraz zestawu pytań otwartych. Warunkiem dopuszczenia
do egzaminu jest obecność na zajęciach. Egzamin obejmuje
znajomość zarówno zagadnień omawianych podczas zajęć jak i tych
analizowanych we wskazanej literaturze obowiązkowej i
dodatkowej. W przypadku zdalnej realizacji kursu dopuszcza się
możliwość egzaminu ustnego. Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Warsztat pisania pracy naukowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.210.5cc6f6f149eec.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem warsztatów jest wykształcenie u studentów umiejętności efektywnego i poprawnego konstruowania
tekstów naukowych – streszczenia, abstraktu konferencyjnego, recenzji, eseju i artykułu naukowego, pracy
dyplomowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

wyszukiwać teksty naukowe i oceniać ich wartość
naukową.

SBW_K2_U04

esej
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U2

student umie samodzielnie zdobywać wiedzę
w zakresie pisania pracy naukowej, poszerzać
umiejętności badawcze oraz podejmować
autonomiczne działania zmierzające do rozwijania
zdolności.

SBW_K2_U04

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

U3

rozpoznawać różne rodzaje tekstów naukowych.

SBW_K2_U04

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

U4

prezentować efekty swoich analiz w formie eseju lub
artykułu naukowego.

SBW_K2_U08

esej

U5

samodzielnie formułować i analizować problemy
badawcze.

SBW_K2_U03

esej

U6

korzystać z menadżerów bibliograﬁi.

SBW_K2_U08

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

U7

napisać abstrakt konferencyjny.

SBW_K2_U08

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

U8

rozpoznać i zastosować prawidłową strukturę tekstu
naukowego.

SBW_K2_U08

esej, obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

U9

napisać recenzję książki naukowej.

SBW_K2_U08,
SBW_K2_U11

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej
różne role.

SBW_K2_K01

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

K2

samodzielnego organizowania i realizowania
wyznaczonych zadań.

SBW_K2_K01

esej, obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

K3

przestrzegania zasad z zakresu ochrony prawa
autorskiego.

SBW_K2_K08

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie eseju

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rodzaje tekstów naukowych.

U3

2.

Wyszukiwanie źródeł naukowych.

U1, U2

3.

Style cytowań, menadżery bibliograﬁi.

U6, K2

4.

Metodologia pisania prac naukowych.

U5

5.

Zasady poprawności językowej, stylistycznej i merytorycznej.

U2, U4

6.

Budowa zdania, akapitu.

U4, K1, K2

7.

Struktura pracy (tytuł, podtytuły, układ treści – streszczenie, wstęp, metoda,
wyniki, dyskusja, wnioski, bibliograﬁa, spis treści).

U8, K2

8.

Recenzja książki naukowej.

U1, U8, U9, K2

9.

Abstrakt i wystąpienie konferencyjne.

U7, K1, K2

10.

Najczęściej popełniane błędy przy pisaniu tekstów naukowych.

U4, K1, K2

11.

Organizacja pracy.

K2

12.

Etyka pracy naukowej (plagiat, autoplagiat, ghostwriting).

K3

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

warsztaty

Formy zaliczenia

esej, obserwacja i
ocena studentów w
trakcie zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach
(realizowanie wyznaczonych przez prowadzące zadań) oraz
przygotowanie artykułu naukowego z dziedziny nauk
humanistycznych/społecznych. Dopuszczalne są 2 nieobecności.
Dodatkowe nieobecności należy odrobić w formie i terminie
wskazanym przez prowadzącego. Sześć lub więcej nieobecności
stanowi podstawę niezaliczenia kursu. Nieprzygotowanie do zajęć
jest traktowane jako nieobecność. Forma pracy zaliczeniowej: esej
naukowy lub artykuł naukowy. Warunki przyjęcia pracy do oceny: objętość od 15 do 20 tys. znaków; - poprawna struktura pracy; poprawnie sporządzona bibliograﬁa i przypisy; - wykorzystanie
przynajmniej 5 pozycji naukowych odnoszących się do
podejmowanej tematyki. Termin złożenia pracy zostanie ustalony na
pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie studiów I stopnia. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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„Zjadacze tsampy”? Współczesne społeczeństwo tybetańskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.250.5cd558494fb9f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Założeniem kursu jest zapoznanie studentów z szeroko pojętą kulturą współczesnego społeczeństwa
tybetańskiego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na jego część żyjącą na emigracji w Indiach. Program kursu
odnosi się do reprezentatywnych aspektów kultury współczesnego społeczeństwa tybetańskiego, uwzględniając
kwestie polityczne, religijne, społeczne i kulturowe, które tworzą tematyczne bloki. W ten sposób, rozpoczynając
od prześledzenia historycznych uwarunkowań społeczeństwa tybetańskiego, zostanie następnie postawione
pytanie o stan aktualnej religijności Tybetańczyków, oraz kwestię tożsamości i nacjonalizmu. Jako jeden z
elementów określających tożsamość, będzie podkreślona rola sztuki w jej wielowymiarowej płaszczyźnie
obejmującej również współczesne sposoby komunikowania wartości kultury. Następnie, zostaną przedstawione
kwestie polityczne, ekonomiczne i dotyczące możliwosci edukacyjnych Tybetańczyków żyjących na emigracji.
Podsumowaniem kursu będzie dyskusja na temat aktualności mitu Shangri-li, jako wzorca rozumienia kultury
Tybetu, zarówno z puntu widzenia "zachodniego" jak i przez samych Tybetańczyków.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu
antropologii kultury.

SBW_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W2

złożoność kultury społeczeństwa tybetańskiego
na uchodźstwie.

SBW_K2_W04,
SBW_K2_W05,
SBW_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W3

podstawowe zagadnienia dotyczące zjawiska zmiany
kulturowej.

SBW_K2_W04

zaliczenie na ocenę

krytycznie analizować i interpretować konkretne
zjawisko kulturowe w kontekście jego historycznego
rozwoju.

SBW_K2_U02

zaliczenie na ocenę

krytycznie analizować i interpretować konkretne
zjawisko kulturowe w kontekście jego historycznego
rozwoju.

SBW_K2_U02,
SBW_K2_U03,
SBW_K2_U04,
SBW_K2_U06,
SBW_K2_U07,
SBW_K2_U08,
SBW_K2_U09

zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pracy w grupie opartej na konstruktywnej wymianie
poglądów z zachowaniem szacunku dla rozmówców.

SBW_K2_K01,
SBW_K2_K07,
SBW_K2_K09,
SBW_K2_K10,
SBW_K2_K11

K2

zachowania postawy szacunku dla różnych tradycji
kulturowych.

SBW_K2_K02,
SBW_K2_K03

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

45

przygotowanie do ćwiczeń

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

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.

1. Społeczeństwo tybetańskie - historia kultury i religii.

U1, U2, K2

2.

2. Historia diaspory tybetańskiej w Indiach.

W2, U1, U2, K2

3.

3. Religijność współczesnych Tybetańczyków na uchodźstwie.

W2, W3, U1, U2, K2

4.

4. Sztuka jako wyraz tożsamości tybetańskiej. a) Malarstwo.

W1, W2, W3, U1, U2, K2

5.

5. b) Literatura.

W1, W2, W3, U1, U2, K2

6.

6. c) Muzyka.

W1, W2, W3, U1, U2, K2

7.

7. d) Kino.

W1, W2, W3, U1, U2, K2

8.

8. e) Media społecznościowe.

W1, W2, W3, U1, U2, K2

9.

9. Sposoby spędzania wolnego czasu.

W1, W2, W3, U1, U2, K2

10.

10. Polityka i społeczeństwo tybetańskie.

W2, U1, U2, K1, K2

11.

11. Autorytety dla Tybetańczyków.

W2, U1, U2, K2

12.

12. Sytuacja ekonomiczna diaspory tybetańskiej w Indiach i innych częściach
świata.

W2, U1, U2, K2

13.

13. Edukacja na uchodźstwie.

W2, U1, U2, K2

14.

14. Analiza mitu współczesnej Shangrili - podsumowanie kursu.

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

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, czytanie zadanych lektur

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Sylabusy
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Kino mongolskie i tybetańskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.5cd55830d137d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

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
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów ze specyﬁką kina mongolskiego i tybetańskiego w perspektywie nauk o kulturze i religii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

student/-ka zna i rozumie podstawową terminologię,
teorie i metody badawcze z zakresu nauk
humanistycznych i społecznych, a w szczególności
studiów nad buddyzmem oraz badań nad ﬁlmem

SBW_K2_W03

egzamin pisemny,
aktywność na zajęciach
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W2

zna i rozumie metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury (dzieło ﬁlmowe, religia)

SBW_K2_W05

aktywność na zajęciach

W3

zna i rozumie wytwory kultury mongolskiej
i tybetańskiej

SBW_K2_W07

egzamin pisemny,
aktywność na zajęciach

W4

zna i rozumie kluczowe przemiany kulturowe
we współczesnej Mongolii (w tym w Mongolii
Wewnętrznej), na Wyżynie Tybetańskiej i w diasporze
tybetańskiej

SBW_K2_W09

egzamin pisemny

U1

potraﬁ rozpoznać różne rodzaje dzieł ﬁlmowych oraz
przeprowadzić ich analizę i interpretację zgodnie
z dyrektywami teoretyczno-metodologicznymi
perspektyw badawczych właściwych naukom
o kulturze i religii

SBW_K2_U06

egzamin pisemny,
aktywność na zajęciach

U2

potraﬁ prezentować efekty swoich analiz w formie
wystąpienia ustnego

SBW_K2_U08

aktywność na zajęciach

SBW_K2_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

docenia rolę dziedzictwa kulturowego mongolskiej
i tybetańskiej tradycji kulturowej

K2

zachowuje postawę szacunku i tolerancji wobec innych
SBW_K2_K03
tradycji kulturowych

aktywność na zajęciach

K3

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych
jego form, a także interesuje się aktualnymi
SBW_K2_K04
wydarzeniami kulturalnymi i artystycznymi

aktywność na zajęciach

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do zajęć

35

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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.

Kino mongolskie i tybetańskie – wprowadzenie. Teoria ﬁlmu i wybrane metody
analizy dzieła ﬁlmowego.

W1, W2

2.

XX-wieczne obrazy ﬁlmowe Mongolii w kinematograﬁi Zachodu.

W2, U2, K2

3.

Uwarunkowania powstania i rozwoju kinematograﬁi w Mongolii.

W4, U2, K1

4.

Kino współczesnej Mongolii. Obraz Zachodu w ﬁlmie mongolskim.

W2, W3, U1, U2

5.

Mongolska tożsamość okiem kamery.

W3, W4, U1, U2

6.

Filmowe obrazy rodziny, relacji ze zwierzętami i naturą.

W3, W4, U1, U2

7.

Nutag.

U1, U2, K1

8.

Orientalizm. XX-wieczne obrazy Tybetu w kinematograﬁi Zachodu.

W3, W4, U1, U2, K3

9.

Życie solnych nomadów.

W2, W3, U1, U2

10.

Tybetańskie kino drogi.

U1, U2

11.

Religia w obiektywie.

W2, U2

12.

Tybetańska „Nowa Fala”.

W4, U2, K3

13.

Tybetańska „Nowa Fala” - c.d.

W4, U1, U2, K3

14.

Filmy zaangażowane społecznie.

W3, U1, U2, K2

15.

Poszukiwanie tożsamości i kino diaspory.

W4, U1, U2

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
aktywność na zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą dopuszczenia do egzaminu są: frekwencja (dwie
dopuszczalne nieobecności) oraz aktywny udział w zajęciach.
Ocenie dotyczącej aktywności na zajęciach podlega właściwe
wykorzystanie terminologii z zakresu badań nad ﬁlmem oraz
umiejętność poprawnego przeprowadzenia analizy i interpretacji
dzieła ﬁlmowego. Egzamin pisemny składa się z zadań zamkniętych
i otwartych, poświęconych poszczególnym tematom omawianym
na kursie i w lekturach obowiązkowych. Aby zaliczyć kurs, należy
uzyskać minimum 60% poprawnych odpowiedzi z całości zadań
egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość języka angielskiego. Wskazane zaliczenie kursów: Kultura Mongolii, Tradycyjna kultura tybetańska.

Sylabusy
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Kultura i buddyzm w Tajlandii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.5cd558312079b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie uczestników z materialną i duchową kulturą Królestwa Tajlandii, z uwzględnieniem uwarunkowań
społecznych i dynamiki współczesnych przemian

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student/-ka zna i rozumie tajlandzką kulturę
materialną i duchową

SBW_K2_W07

egzamin pisemny
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W2

kompleksowe przemiany kulturowe we współczesnym
buddyzmie w Królestwie Tajlandii wraz z ich relacją
do tradycji

SBW_K2_W09

egzamin pisemny

SBW_K2_U06

egzamin pisemny

SBW_K2_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ rozpoznać różne rodzaje wytworów tajlandzkiej
kultury oraz przeprowadzić ich interpretację zgodnie
z dyrektywami teoretyczno-metodologicznymi
perspektyw badawczych właściwych naukom
o kulturze i religii

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość roli buddyjskiego i rodzimego
dziedzictwa kulturowego Królestwa Tajlandii.

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.

Kultura Królestwa Tajlandii. Wprowadzenie.

W1

2.

Koncepcja władcy w Azji Południowo-Wschodniej. Rola i pozycja monarchy w
Królestwie Tajlandii.

W1, K1

3.

Kulty ludowe a buddyzm.

W1, U1

4.

Tajski monastycyzm.

W1, K1

5.

Ruch Dhammayut i reforma buddyzmu tajskiego.

W2

6.

Odrodzenie praktyk medytacyjno-ascetycznych – początki tajskiej tradycji leśnej
(kammathany).

W2

7.

Tajska tradycja leśna na Zachodzie.

W2

8.

Współczesny buddyzm w Tajlandii – jego wymiar społeczny i polityczny.

W2, U1, K1

9.

Buddyzm i społeczeństwo.

W1, W2

Sylabusy
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10.

Struktura i rola rodziny, hierarchie społeczne.

W1

11.

Kalendarze, święta i popularne festiwale.

W1, K1

12.

Zwyczaje i tabu kulturowe.

W1

13.

Sztuki plastyczne.

W1

14.

Kino Królestwa Tajlandii.

W1

15.

Kultury mniejszości etnicznych.

W1, K1

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczone są dwie
nieobecności, trzecia i czwarta skutkują obniżeniem oceny egzaminacyjnej
o 5% każda. Pięć i więcej nieobecności skutkuje niemożnością
przystąpienia do egzaminu i niezaliczeniem kursu. Aby zaliczyć kurs
należy uzyskać minimum 60% punktów za poprawne odpowiedzi z całości
zadań egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna znajomość angielskiego. Obowiązkowa obecność na zajęciach. Dopuszcza się dwie nieobecności.

Sylabusy
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Płeć kulturowa w perspektywie porównawczej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.1585241870.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie studentów w zagadnienie płci kulturowej w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych,
obejmujące terminologię, teorię i współczesne obszary badawcze.

C2

Zaprezentowanie studentom zagadnień związanych z płcią kulturową (takich jak konstruowanie kobiecości
i męskości oraz kategorii wykraczających poza ten dychotomiczny podział, związane z nimi kulturowo
uwarunkowane skojarzenia i ich zakorzenienie w wybranych tradycjach ﬁlozoﬁcznych czy religijnych,
odpowiednie normy zachowań i kompetencje kulturowe, a także pozycja kobiet i mężczyzn w różnych sferach
życia społecznego oraz relacje między nimi) w wybranych kontekstach kulturowo-religijnych Bliskiego,
Środkowego i Dalekiego Wschodu oraz Mezoameryki.

C3

Rozwijanie u studentów zainteresowania porównawczymi badaniami nad problematyką płci kulturowej oraz
umiejętności pisania prac naukowych związane z tym tematy.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specyﬁkę badań porównawczych nad problematyką
płci kulturowej

SBW_K2_W03,
SBW_K2_W06

esej

W2

terminologię i teorie stosowane w naukach
społecznych i humanistycznych w odniesieniu
do problematyki płci kulturowej

SBW_K2_W03

esej

W3

problematykę związaną z płcią kulturową i jej związki
z innymi sferami życia społecznego w wybranych
kulturach Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu
oraz Mezoameryki i tradycjach religijnych

SBW_K2_W05,
SBW_K2_W06,
SBW_K2_W08

esej

W4

przemiany kulturowe w odniesieniu do problematyki
płci kulturowej w wybranych kontekstach kulturowych

SBW_K2_W05,
SBW_K2_W06,
SBW_K2_W08

esej

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować
informacje dotyczące zjawisk kulturowych oraz
samodzielnie formułować sądy krytyczne w zakresie
badań nad problematyką płci w wybranych kulturach

SBW_K2_U01

esej

U2

interpretować zjawiska kulturowe i cywilizacyjne
z perspektywy porównawczej

SBW_K2_U02

esej

U3

samodzielnie formułować i analizować problemy
badawcze

SBW_K2_U03

esej

U4

samodzielnie zdobywać wiedzę, analizować teksty
naukowe oraz pozyskiwać inne dane wykorzystywane
w badaniach z zakresu problematyki płci kulturowej
w wybranych kulturach

SBW_K2_U04

esej

U5

posługiwać się współczesnymi ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu
SBW_K2_U05
nauk humanistycznych i społecznych do analizy
zagadnień związanych z płcią kulturową

esej

U6

rozpoznać różne rodzaje zjawisk kultury związanych
z problematyką płci kulturowej w wybranych
kontekstach kulturowych oraz przeprowadzić ich
analizę porównawczą z zastosowaniem narzędzi
badawczych i aparatu pojęciowego z zakresu nauk
humanistycznych i społecznych, a efekty swoich analiz
zaprezentować w formie rozprawy naukowej

SBW_K2_U05,
SBW_K2_U06,
SBW_K2_U08

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego organizowania i realizowania
wyznaczonych zadań

SBW_K2_K06

esej

K2

zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych

SBW_K2_K03

esej

K3

samodzielnego uzupełniania wiedzy i ustawicznego
doskonalenia umiejętności w zakresie badań
porównawczych, a także zasięgania opinii ekspertów

SBW_K2_K06,
SBW_K2_K07

esej

Sylabusy

75 / 198

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie eseju

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.

Wprowadzenie – kategoria płci kulturowej w badaniach nad kulturą i
społeczeństwem

W1, W2, K2

2.

Płeć kulturowa w wybranych kulturach (świat arabski, irański, Indie, Daleki
Wschód, Mezoameryka) i tradycjach religijnych (m.in. judaizm, islam,
zaratusztrianizm, buddyzm) w perspektywie badań porównawczych

W3, W4, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1, K2, K3

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pisemna praca naukowa na ocenę, obejmująca analizę wybranego
zagadnienia w perspektywie porównawczej, w odniesieniu do co najmniej
dwóch wybranych kultur – termin złożenia zostanie ustalony na zajęciach.
Warunkiem złożenia pracy jest obecność na zajęciach – dopuszczalne są 2
nieusprawiedliwione nieobecności, 5 lub więcej skutkuje niezaliczeniem
przedmiotu. Student ma możliwość zaliczenia nieobecności w formie
ustalonej przez osobę prowadzącą zajęcia w danym dniu. Warunki
przyjęcia pracy pisemnej do oceny: objętość 12–16 tys. znaków;
poprawnie wykonane przypisy oraz bibliograﬁa; odniesienia do co
najmniej 1 pozycji naukowej odnoszącej się do zagadnień teoretycznych
oraz 2 pozycji naukowych z każdej z wybranych kultur. Ocenie podlega:
teoretyczne wprowadzenie do tematu w odniesieniu do badań nad
problematyką płci w kulturze, wykorzystanie odpowiedniej terminologii z
zakresu badań nad płcią kulturową, prezentacja i pogłębiona analiza
porównawcza wybranego zagadnienia w wybranych tradycjach
kulturowych, dobór i wykorzystanie literatury tematu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone studia I stopnia. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Popkultura w perspektywie porównawczej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.1585242149.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po ukończeniu modułu studenci będą posiadać wiedzę na temat wybranych deﬁnicji popkultury, metod jej
badania a przede wszystkim jej geograﬁcznego zróżnicowania. Celem jest wprowadzenie studentów
na wybranych przykładach w problematykę porównawczego analizowania popkultury. Studenci zostaną w trakcie
realizowania modułu zapoznani z kontrowersjami, jakie towarzyszą samemu pojęciu popkultury, poznają
perspektywy teoretyczne przydatne przy jej analizie (od teorii krytycznej przez semiologię po studia kulturowe)
oraz będą mogli dowiedzieć się, jak zjawiska możliwe do zaklasyﬁkowania jako popkulturowe zachodzą
w wybranych kręgach kulturowych. Moduł ma na celu uświadomienie studentom zarówno mechanizmów
uniﬁkujących globalną przestrzeń popkulturową, jak i regionalnej jej specyﬁki. Celem kursu jest także reﬂeksja
nad granicami stosowania pojęcia „popkultura”, nad relacją popkultury do tradycji oraz nad społecznopolitycznym wymiarem tekstów popkultury z dziedzin takich jak rozrywka, moda czy przekazy medialne.

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

szczegółową terminologię stosowaną w naukach
o kulturze i w obrębie pokrewnych dyscyplin
naukowych w zakresie studiów nad popkulturą

SBW_K2_W03

esej

W2

szczegółową terminologię, teorie i metody badawcze
z zakresu współczesnych osiągnięć nauk
humanistycznych i społecznych w zakresie badań nad
popkulturą

SBW_K2_W03,
SBW_K2_W04

esej

W3

związki popkultury z innymi sferami kultury
w wybranych tradycjach

SBW_K2_W06

esej

W4

współczesne metody analizy i interpretacji tekstów
popkultury

SBW_K2_W05

esej

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować
informacje dotyczące zjawisk kulturowych oraz
samodzielnie formułować sądy krytyczne w zakresie
badań nad popkulturą w wybranych kręgach
kulturowych

SBW_K2_U01

esej

U2

rozpoznać teksty kultury należące do popkultury oraz
przeprowadzić ich krytyczną i oryginalną analizę
i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretycznometodologicznymi perspektyw badawczych
właściwych naukom o kulturze

SBW_K2_U03

esej

U3

samodzielnie zdobywać wiedzę, analizować teksty
naukowe oraz pozyskiwać inne dane wykorzystywane
w badaniach z zakresu badań nad popkulturą
w wybranych tradycjach kulturowych

SBW_K2_U01,
SBW_K2_U02,
SBW_K2_U03

esej

U4

prezentować efekty swoich analiz w formie rozprawy
naukowej

SBW_K2_U08

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych

SBW_K2_K03

esej

K2

aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
korzystania z różnych mediów i różnych jego form,
interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi,
politycznymi, społecznymi i artystycznymi

SBW_K2_K04

esej

K3

rozpoznania i uznania roli dziedzictwa kulturowego
własnego państwa i innych tradycji kulturowych

SBW_K2_K03

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Sylabusy
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przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Popkultura – problemy deﬁnicyjne
2. Popkultura – przegląd perspektyw badawczych
3. Popkultura a globalizacja
4. Popkultura a tradycja – o użytkach czynionych ze starożytności w popkulturze
5. Popkultura w świecie arabskim I
6. Popkultura w świecie arabskim II
7. Irańska popkultura
8. Popkultura w Azji Centralnej
9. Cool Japan
10. Hallyu
11. Chińska popkultura
12. Popkultura w Meksyku
13. (Pop)kultura gier video
14. Blaski i cienie zachodniej popkultury
15. Podsumowanie

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

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

wykład

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma egzaminu – samodzielnie przygotowany porównawczy esej
naukowy. Warunkiem złożenia pracy jest obecność na zajęciach –
dopuszczalne są 3 nieobecności, maksymalnie 5. Przekroczenie limitu 3
nieobecności skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia za każdą
dodatkową nieobecność. Warunki przyjęcia pracy do oceny: • Objętość od
15 do 20 tys. znaków; • Poprawnie sporządzona bibliograﬁa i przypisy; •
Wykorzystanie przynajmniej 5 pozycji naukowych odnoszących się do
podejmowanej tematyki.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie studiów I stopnia.

Sylabusy
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Taniec w perspektywie porównawczej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.1585242219.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Sztuki muzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest danie studentom narzędzi badawczych przydatnych przy analizie cielesnych form ekspresji
ludzkiego ciała występujących w wybranych kulturach. Obiektem obserwacji jest w tym kontekście szeroko
pojmowany taniec. Studentów zachęca się do porównawczego ujmowania różnych jego odmian, co zakłada
zarówno wiedzę o bogactwie kultur tanecznych świata, jak i zdolność do odłożenia na bok estetycznych i
społecznych kategorii świata zachodniego.

C2

Uczestnicy zachęcani są do analizowania wieloznaczności terminu taniec, zadawania pytań o granice
użyteczności tego pojęcia, ale też do patrzenia na własną kulturę taneczną oczami odmiennej wrażliwości
kinetycznej.

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

podstawową terminologię stosowaną w badaniach nad
tańcem, ze szczególnym uwzględnieniem antropologii
tańca, kulturowej jego historii oraz perspektywy
studiów kulturowych

SBW_K2_W03

esej

W2

współczesne metody analizy i interpretacji różnych
odmian tańca

SBW_K2_W05

esej

W3

związki tańca z innymi sferami życia społecznego
w wybranych tradycjach kulturowych

SBW_K2_W06

esej

U1

rozpoznać różne rodzaje aktywności tanecznej oraz
przeprowadzić ich analizę i interpretację zgodnie
z dyrektywami teoretyczno-metodologicznymi studiów
nad tańcem

SBW_K2_U02

esej

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę, analizować teksty
naukowe oraz pozyskiwać inne dane wykorzystywane
w badaniach z zakresu studiów nad tańcem
w wybranych tradycjach kulturowych

SBW_K2_U03

esej

U3

prezentować efekty swoich analiz w formie pracy
naukowej

SBW_K2_U08

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych

SBW_K2_K03

esej

K2

samodzielnego pozyskiwania wiedzy potrzebnej
do rozwiązania problemu badawczego

SBW_K2_K06

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

analiza problemu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie eseju

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Taniec w kulturze i metody jego badania

W1, W2, U1

2.

Taniec w starożytności

W3

3.

Tradycje taneczne Indii

W1, W3, K1

4.

Taniec a Islam

W1, W3, K1

5.

Taniec w Korei i Japonii

W1, W3, K1

6.

Taniec w Meksyku

W1, W3, K1

7.

Taniec w Chinach

W1, W3

8.

Taniec w perspektywie transkulturowej na wybranych przykładach

W1, W2

9.

Porównanie wybranych tradycji tanecznych - badania własne studentów w
konsultacji
z prowadzącymi kurs

U1, U2, U3, K2

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

wykład

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma egzaminu - samodzielnie przygotowana praca naukowa o
charakterze porównawczym Warunki złożenia pracy - obecność na
zajęciach. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności, 5 lub
więcej skutkuje niezaliczeniem przedmiotu. Student ma możliwość
odrobienia nieobecności w formie ustalonej przez osobę prowadzącą
zajęcia w danym dniu. Warunki przyjęcia pracy do oceny - objętość 15-20
tys. znaków, wykorzystanie przynajmniej 5 pozycji naukowych
dotyczących podejmowanej tematyki, poprawnie sporządzone przypisy i
bibliograﬁa. Celem pracy jest porównawcza analiza dwóch "tekstów
tanecznych" pochodzących z różnych kultur bądź z jednej kultury, ale
istotnie od siebie różnych. Temat pracy powinien być skonsultowany z
koordynatorem kursu. Przez "tekst taneczny" rozumie się występ na żywo,
rejestrację występu (ﬁlmową, fotograﬁczną, graﬁczną), a także opis tańca,
zarówno naukowy, jak literacki czy też warsztatowy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony I stopień studiów

Sylabusy
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Kino w perspektywie porównawczej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.1585242363.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Sztuki ﬁlmowe i teatralne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie umiejętności i perspektyw badawczych studentów w zakresie badań nad ﬁlmem.

C2

Zapoznanie studentów z metodologią i terminologią z zakresu analizy i interpretacji obrazu ﬁlmowego.

C3

Wprowadzenie studentów w problematykę związaną z funkcjonowaniem kina oraz dzieła ﬁlmowego w kulturze
zachodniej i wybranych krajach Bliskiego Wschodu, Azji Południowo-Wschodniej i Dalekiego Wschodu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

terminologię, podstawowe teorie oraz metodologię
w zakresie badań nad ﬁlmem.

SBW_K2_W03

esej

W2

student zna współczesne metody analizy i interpretacji
SBW_K2_W05
dzieła ﬁlmowego.

esej

W3

związek ﬁlmu z innymi sferami życia społecznego
i kulturowego w wybranych kręgach cywilizacyjnych.

SBW_K2_W06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zdobywać wiedzę, analizować teksty naukowe oraz
pozyskiwać inne dane wykorzystywane w badaniach
z zakresu badań nad ﬁlmem.

SBW_K2_U03

esej

U2

rozpoznać różne rodzaje dzieła ﬁlmowego oraz
przeprowadzić ich analizę porównawczą
z zastosowaniem narzędzi badawczych i aparatu
pojęciowego z zakresu badań nad ﬁlmem.

SBW_K2_U02

esej

U3

prezentować efekty swoich analiz w formie rozprawy
naukowej.

SBW_K2_U08

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego organizowania i realizowania
wyznaczonych zadań.

SBW_K2_K01

esej

K2

rozpoznania roli ﬁlmu w różnych tradycji kulturowych.

SBW_K2_K02

esej

K3

zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych.

SBW_K2_K03

esej

K4

samodzielnego uzupełniania wiedzy w zakresie badań
nad ﬁlmem.

SBW_K2_K06

esej

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy interpretacji i analizy dzieła ﬁlmowego

W1, W2, U1, U3, K1, K4

2.

Wprowadzenie do historii kina zachodniego oraz najważniejszych nurtów
ﬁlmowych

W1, W3, U2

3.

Kino klasy B

W1, W3, U2

4.

Kino meksykańskie

W1, W3, U2, K2, K3

5.

Kino rosyjskie

W1, W3, U2, K2, K3

6.

Kino ukraińskie

W1, U2, K2, K3

7.

Egipt jako Hollywood Bliskiego Wschodu, nowe kino arabskie i kwestie społeczne
(marginalizacja, polaryzacja społeczna, przemoc wobec kobiet, mniejszości
religijne)

W1, W3, U2, K2, K3

8.

Kino bliskowschodnie w dobie konﬂiktu - Liban, Palestyna i Izrael

W3, U2, K2, K3

9.

Turcja – początki kina, kinematograﬁa ery Yeşilçam, kino współczesne

W3, K2, K3

10.

Iran – początki kina, kinematograﬁa irańskiej nowej fali, kino w Iranie po rewolucji
islamskiej

W1, W3, U2, K2, K3

11.

Indie – fenomen Bollywood, społeczna rola kina

W1, W3, U2, K2, K3

12.

Kino japońskie

W1, W3, U2, K2, K3

13.

Kino koreańskie

W1, U2, K2, K3

14.

Kino chińskie

W1, W3, U2, K2, K3

15.

Kino w Hongkongu i Tajwanie

W1, W3, U2, K2, K3

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma egzaminu - samodzielnie przygotowana praca naukowa o
charakterze porównawczym. Warunki złożenia pracy - obecność na
zajęciach. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności, 5 lub
więcej skutkuje niezaliczeniem przedmiotu. Student ma możliwość
zaliczenia nieobecności w formie ustalonej przez osobę prowadzącą
zajęcia w danym dniu. Warunki przyjęcia pracy do oceny - objętość
znaków 12-16 tys., wykorzystanie przynajmniej 5 pozycji naukowych
dotyczących podejmowanej tematyki, poprawnie sporządzone przypisy i
bibliograﬁa. Praca ocenia będzie pod kątem poprawności merytorycznej i
metodologicznej oraz umiejętności analitycznych i interpretacyjnych.

esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Język japoński. Translatorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.5cc6f6f61c011.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs mający na celu przygotowanie studentów do własnej pracy nad tekstami źródłowymi w języku japońskim,
a także przybliżenie podstawowej metodologii tłumaczenia tekstów. Student powinien tłumaczyć proste teksty
z każdej dziedziny, zarówno literackie, naukowe jak i popkulturowe. Powinien umieć zastosować wiedzę
gramatyczną do samodzielnej analizy tekstu i przygotowania własnych wniosków w stosunku do tekstu

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

podstawową terminologię stosowaną w translatoryce
oraz jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin
naukowych

SBW_K2_W03

egzamin pisemny, brak
zaliczenia

W2

zagadnienia z zakresu kultury Japonii, kulturotwórczej
roli języka japońskiego i jego związku z innymi sferami
życia społecznego oraz przemian kulturowych
w Japonii

SBW_K2_W05

egzamin pisemny, brak
zaliczenia

W3

problematykę kompleksowej natury języka
japońskiego oraz jego historycznej zmienności

SBW_K2_W03

egzamin pisemny, brak
zaliczenia

SBW_K2_U03

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

tłumaczyć teksty na poziomie średniozaawansowanym
w ramach translatorium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej lub w ramach grupy realizacji
wyznaczonych zadań

SBW_K2_K01

egzamin pisemny, brak
zaliczenia

K2

wyjaśnienia znaczenia roli języka w kulturze

SBW_K2_K06,
SBW_K2_K10

egzamin pisemny, brak
zaliczenia

K3

samodzielnego uzupełniania wiedzy i ustawicznego
doskonalenia umiejętności w zakresie badań
porównawczych a także zasięgania opinii ekspertów

SBW_K2_K06

egzamin pisemny, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

55

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

60

przygotowanie do zajęć

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka tekstów analizowanych w trakcie kursu:
1. Historia Japonii
2. Święta japońskie
3. Zwyczaje i tradycje japońskie
4. Edukacja
5. Polityka
6. Literatura
7. Muzyka
8. Historia
9. Tradycyjna rozrywka
10. Tradycyjne ubiory
11. Popkultura
12. Różnica w tłumaczeniu newsów, tekstów reklamowych, informacyjnych
Dodatkowo – studenci realizują program obejmujący przyswojenie znaków kanji –
do 750 kanji.

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

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Tłumaczenie tekstów

Semestr 2, Semestr 4
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, egzamin
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Testy cząstkowe, prace pisemne - stanowią elementy
dopuszczenia do egzaminu. Egzamin (pisemny oraz ustny)
weryﬁkuje umiejętność tłumaczenia pisemnego oraz ustnego
z japońskiego na polski oraz z polskiego na japoński.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone min. 4 semestry języka japońskiego ewentualnie poświadczona znajomość języka w stopniu umożliwiającym
uczestnictwo w zajęciach

Sylabusy
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Język japoński. Translatorium (kontynuacja)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.5cc6f6f637df7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs mający na celu przygotowanie studentów do własnej pracy nad niepreparowanymi, tekstami źródłowymiw
języku japońskim, a także przybliżenie metodologii tłumaczenia tekstów (zwłaszcza ujęcie kognitywne).Student
powinien tłumaczyć zaawansowane teksty z każdej dziedziny, zarówno literackie, naukowe jaki popkulturowe.
Powinien umieć zastosować wiedzę gramatyczną do samodzielnej analizy tekstu i przygotowaniawłasnych
wniosków w stosunku do tekstu.

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

terminologię stosowaną w translatoryce oraz jej
zastosowaniew obrębie pokrewnych dyscyplin
naukowych

SBW_K2_W03

egzamin pisemny, brak
zaliczenia

W2

pogłębione zagadnienia z zakresu kultury Japonii,
kulturotwórczej roli języka japońskiego i jego związku
z innymi sferami życia społecznego oraz przemian
kulturowych w Japonii

SBW_K2_W04,
SBW_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie tłumaczyć zaawansowane teksty
z języka japońskiego w ramach zajęć translatoryjnych

SBW_K2_U04

egzamin pisemny,
egzamin ustny, brak
zaliczenia

U2

zastosować wybraną metodologię translatoryki

SBW_K2_U03,
SBW_K2_U07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do współdziałania i pracy w grupie oraz
do samodzielnego organizowania i realizowania
wyznaczonych zadań

SBW_K2_K01

egzamin pisemny, brak
zaliczenia

K2

wyjaśnienia zróżnicowania i odmienności kulturowych
perspektyw Innych, potraﬁ działać w wielokulturowym
otoczeniu

SBW_K2_K05

egzamin pisemny, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

przygotowanie do zajęć

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4

Forma aktywności studenta
seminarium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
60
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przygotowanie do zajęć

55

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Tematyka tekstów analizowanych w trakcie kursu: 1. Historia Japonii
2.Społeczeństwo3. Zwyczaje i tradycje japońskie 4. Edukacja 5. Polityka 6.
Literatura 7.Muzyka 8.Historia świata 9. Tradycyjna rozrywka 10. Tradycyjne
ubiory 11.PopkulturaDodatkowo: 12. Różnica w tłumaczeniu newsów,
tekstówreklamowych,informacyjnych 13. Zasady tłumaczenia tekstów
japońskich(najczęstsze błędy,pomoce tłumacza, różnice w tłumaczeniu pisemnymi
symultanicznym) 14. Praca nadtekstami rozmaitego typu:
W1, W2, U1, U2, K1, K2
naukowymi,popularnonaukowymi, newsami, przepisami,obsługą maszyn,
instrukcjami, etc. 15.Opracowanie po japońsku konspektu pracydyplomowej
(licencjackiej, magisterskiejlub doktorskiej) 16. Specyﬁka tekstówliterackich
(tłumaczenie krótkich opowiadań)17. Bungo – klasyczny język japoński wprowadzenie Dodatkowo – studenci realizująprogram obejmujący
przyswojenieznaków kanji – do 1500 kanji.

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, metoda sytuacyjna, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Tłumaczenie tekstów

Semestr 2, Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, metoda sytuacyjna, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, egzamin
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Testy cząstkowe, prace pisemne - stanowią elementy
dopuszczenia do egzaminu. Egzamin (pisemny oraz ustny)
weryﬁkuje umiejętność tłumaczenia pisemnego oraz ustnego
z japońskiego na polski oraz z polskiego na japoński.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Poziom japońskiego: JLPT N3

Sylabusy
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Wiedźmy i uroki: antropologia, historia, folklor
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.1585242413.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przedstawienie obszernego materiału badawczego, ukazującego spektrum problematyki
związanej z postacią czarownicy i fenomenem rzucania uroków.

C2

Obok przedstawienie bogatego materiału historycznego i etnograﬁcznego z różnych stron świata (przede
wszystkim Mezoameryki, Europy i Karaibów) zadaniem kursu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi
perspektywami badawczymi, z których podejmowano dotychczas próby analiz problemu czarownictwa
i prześladowań czarownic, w tym perspektywą antropologiczną, socjologiczną, psychologiczną oraz Gender
Studies.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą teorii
cywilizacji, kultury, społeczeństwa i religii oraz metod
badawczych i terminologii stosowanych
w interdyscyplinarnych badaniach
komparatystycznych dotyczących problematyki
czarownictwa

SBW_K2_W03

egzamin ustny

W2

student zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji zjawisk kulturowych związanych
z problematyką czarownictwa właściwe dla
analizowanych obszarów (w tym Mezoameryki,
Europy, Karaibów) oraz sposoby ich wykorzystania
w badaniach

SBW_K2_W04

egzamin ustny

W3

student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą
kompleksowych zmian kulturowych i cywilizacyjnych
w toku historii analizowanych obszarów w odniesieniu
do problematyki czarownictwa

SBW_K2_W08

egzamin ustny

U1

student potraﬁ wyszukiwać, krytycznie oceniać,
selekcjonować i analizować informacje dotyczące
współczesnych zjawisk kulturowych i cywilizacyjnych
charakterystycznych dla analizowanych obszarów

SBW_K2_U01

prezentacja

U2

posiada umiejętność określania poszczególnych
podsystemów kultury, ich relacji oraz wpływu
na dynamikę procesów historycznych i społecznokulturowych odnoszących się do problematyki
czarownictwa

SBW_K2_U07

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student potraﬁ samodzielnie organizować i realizować
wyznaczone zadania

SBW_K2_K01

egzamin ustny,
prezentacja

K2

student ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego
tradycji kulturowych wywodzących się
z analizowanych obszarów

SBW_K2_K02

egzamin ustny

K3

student ma świadomość zachowania postawy
szacunku i tolerancji wobec innych tradycji
kulturowych

SBW_K2_K03

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

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.

Koncepcja czarownicy/czarownika oraz przypisywane im praktyki wśród
prekolumbijskich Nahua.

W1, W2, W3, U1, U2

2.

Czarownictwo wśród współczesnych Nahua i Teenek.

W1, W2, W3, U1, U2

3.

Czarownictwo w regionie Tuxtlas.

W1, W2, W3, U1, U2

4.

Kult Santa Muerte a czarownictwo jako przykład wpływu globalizacji i nowych
mediów na praktyki rzucania uroków.

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

5.

Czarownictwo w kontekście afro-karaibskim.

W1, W2, W3, U1, U2

6.

Czarownictwo w starożytnej Grecji.

W1, W2, W3, U1, U2

7.

Prześladowania czarownic w nowożytnej Europie.

U1, U2, K1, K2

8.

Czarownictwo z perspektywy antropologicznej, czarownictwo z perspektywy
psychologicznej, czarownictwo z perspektywy socjologicznej, czarownictwo z
perspektywy folklorystycznej, czarownictwo z perspektywy Gender Studies.

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Egzamin ustny (opanowanie przynajmniej 60% zagadnień). Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest udział w zajęciach i zaliczenie ćwiczeń.

ćwiczenia

prezentacja

Udział w zajęciach i zaliczenie ćwiczeń na podstawie wygłoszonego
referatu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Wróg społeczny i polityczny – przegląd koncepcji od XVII do XXI wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.1585242459.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

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 kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu socjologicznego rozumienia kategorii "wroga" w odniesieniu
do zakresów społecznych i politycznych. Historyczny przegląd koncepcji powstałych w Europie( i przykłady
porównawcze koncepcji wywodzących się z Azji) ma na celu uświadomienie studentom prawidłowości
i odniesienia w których kreowany jest instrument ": wroga" dla celów politycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student posiada wiedzę o różnorodności koncepcji
i ocen kategorii – „wroga” w kontekście przemian
społecznych i politycznych, przede wszystkim (choć
nie wyłącznie) Europy w przedziale czasu od XVII
do XXI wieku.

SBW_K2_W03,
SBW_K2_W04,
SBW_K2_W05

egzamin ustny

SBW_K2_U02,
SBW_K2_U03

egzamin ustny

SBW_K2_K01,
SBW_K2_K02,
SBW_K2_K07

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznawać i rozumieć napotykane działania
i narracje tworzące retorykę kreowania „wroga’.
Przedmiot zawiera tez odniesienia do ocen i procesów
dotyczących kategorii „wróg’ w myśli wybranych
postaci z przestrzeni polityki i odniesień społecznych
w Azji..

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

formułowania samodzielnych ocen w dyskusjach
kategorii " wroga" w dyskursie społecznym
i politycznym. Wiedza historyczna i socjologiczna
z kursu czyni studenta przygotowanym do analizy
i wyjaśnienia przedstawianych w dyskusji publicznej ,
kreacji " wroga"

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

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

99 / 198

1. Wróg- wstęp, deﬁnicje, cel kursu - podstawa przygotowania wykładów.
2. Państwo ma pokonać wroga – koncepcje XVII wieku.
3. Rozum ma pokonać wroga – koncepcje XVII wieku.
4. Wojna i wrogowie – XVII i XVIII wiek.
5. Wróg wolności - XVIII.
6. Wróg jako element cywilizacji XVIII wiek.
7. Wróg Zachodu XIX i XX wiek.
8. Wróg klasowy XIX i XX wiek.
9. Nacjonalizm a wróg narodu.
10. Nacjonalizm a kolonializm – lokalizacja wroga.
11. O wrogu – Kautilja, Konfucjusz i Machiavelli.
12. Cechy wroga – kryminalizacja wroga.
13. Wrogowie demokracji – wrogowie ideału.
14. Wróg na XXI wiek.
15. „Imperium" jako wróg.

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecnosc na wykladach

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomosc jezyka angielskiego

Sylabusy
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Body & Ritual In South Asia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.5e7c7025a19b6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

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

The basic aim of the course is to oﬀer an introduction into the history, problems, and interpretive methods for the
mutual relationship between the cultural concepts of body and ritual in the civilization of South Asia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie na poziomie rozszerzonym metody
analizy i interpretacji tekstów i wizerunków
inspirowanych kulturowymi koncepcjami ciała i rytuału
z cywilizacyjnego obszaru Azji Płd. [PSC2A_W07]

SBW_K2_W05

egzamin pisemny

W2

zna, rozumie, potraﬁ identyﬁkować oraz badać
przejawy i znaczenie dziedzictwa kulturowego
i tożsamości kulturowej w zakresie kulturowych
koncepcji ciała i rytuału z cywilizacyjnego obszaru Azji
Płd. [PSC2A_W08]

SBW_K2_W04

egzamin pisemny

U1

posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i badania zjawisk kulturowych i społecznych
uwidocznionych w kulturowych koncepcjach ciała
i rytuału z cywilizacyjnego kręgu Azji Płd w ich
wieloaspektowym charakterze [PSC2A_U01]

SBW_K2_U07

egzamin pisemny

U2

posiada umiejętność rozpoznawania, krytycznej oceny
i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej
i pogłębionej analizy znaczeń kulturowych koncepcji
ciała i rytuału z obszaru Azji Płd. w perspektywie
badań interdyscyplinarnych [PSC2A_U04]

SBW_K2_U03

egzamin pisemny

SBW_K2_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego w jego
przejawach wyrażających się w związkach
wzajemnych między kulturowymi koncepcjami ciała
i rytuału w kulturowych obszarach Azji Płd
[PSC2A_K03]

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

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

The body divine: bodies of Gods and Goddesses

W1, W2, U1, U2, K1

2.

The puriﬁed body of the God and the Devotee

W1, W2, U1, U2, K1

3.

The body of the sacriﬁcer

W1, W2, U1, U2, K1

4.

The body of sacriﬁce and the sacriﬁce of the body

W1, W2, U1, U2, K1

5.

The body of the Buddha

W1, W2, U1, U2, K1

6.

The Tantric body, the temple of the body and the body of the temple

W1, W2, U1, U2, K1

7.

The religious and cultural concepts of the Feminine, the Masculine and the
Transitional

W1, W2, U1, U2, K1

8.

The Body Transcendent & the liberated body

W1, W2, U1, U2, K1

9.

The Embodied Scripture and the Body Inscribed

W1, W2, U1, U2, K1

10.

The consecrated body of the Warrior

W1, W2, U1, U2, K1

11.

The body of the Musician and the body of the Dancer

W1, W2, U1, U2, K1

12.

The body of the Yogin and the body of the Lover

W1, W2, U1, U2, K1

13.

The Knowledge of the Body and the Body of Knowledge

W1, W2, U1, U2, K1

14.

The Colonial, the Colonized and the Decolonized bodies

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny.Aby zaliczyć kurs należy w sumie uzyskać 60%
poprawnych odpowiedzi z całości pytań egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Satan in Abrahamic Religions
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.5e7c703031606.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

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
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem kursu jest zaznajomienie studentów z wczesną historią kulturową szatana w oparciu o literaturę
powstałą na gruncie judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

Efekty uczenia 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 szczegółową wiedzę z zakresu teorii,
paradygmatów i metodologii nauk humanistycznych,
które mogą zostać wykorzystane w interpretacji
tekstów mówiących o szatanie.

SBW_K2_W03

esej

W2

student zna różne metody analizy i interpretacji
wykorzystywane w studiach nad żydowskim,
chrześcijańskim i muzułmańskim dorobkiem
kulturowym.

SBW_K2_W04

esej

W3

student zna źródła literackie należące do określonych
tradycji kulturowych i religijnych kluczowych dla
rekonstrukcji obrazu szatana.

SBW_K2_W05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

znajdować, analizować i oceniać informacje
pochodzące z różnych źródeł mówiących o szatanie.

SBW_K2_U03

esej

U2

rozpoznać rolę odgrywaną przez tradycje o szatanie
w ich religijnych, kulturowych i społecznych
kontekstach.

SBW_K2_U02

esej

U3

rozpoznać różne rodzaje artefaktów kulturowych
i posłużyć się odpowiednimi narzędziami
hermeneutycznymi w ich interpretacji.

SBW_K2_U07

esej

U4

zaprezentować wyniki swoich badań w formie pracy
zaliczeniowej.

SBW_K2_U08

esej

SBW_K2_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest świadomy kulturowego oddziaływania
tradycji o szatanie wyrosłych na gruncie judaizmu,
chrześcijaństwa i islamu.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

50

przygotowanie do zajęć

30

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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1.

Współczesne zróżnicowanie w obrazie szatana.

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

2.

Literackie pochodzenie postaci szatana i jego związki z głównym bóstwem.

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

3.

Tradycje szatana jako wroga ludzkości.

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

4.

Mitologia szatańskiej rebelii i upadku.

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

5.

Dualistyczne tradycje szatana jako bożego wroga.

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

6.

Tradycje mówiące o umieszczeniu szatana z powrotem w bożym planie.

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student uzyskuje zaliczenie w oparciu o pracę zaliczeniową. Jej temat
należy skonsultować wcześniej z prowadzącym. Pisząc pracę student musi
wykazać się znajomością zagadnień omawianych podczas zajęć oraz
umiejętnością posługiwania się specjalistyczną terminologią i modelami
opisu rzeczywistości. Praca powinna mieć objętość między 15 a 20 tys.
znaków i posiadać aparat naukowy (przypisy, bibliograﬁę, itp.). Termin
oddania pracy zaliczeniowej zostanie podany na jednych z pierwszych
zajęć. Warunkiem przyjęcia pracy do oceny jest posiadanie co najmniej
60% frekwencji na zajęciach. 2 nieobecności w ciągu semestru są
dozwolone, natomiast nadprogramowe nieobecności można odrobić
zdając materiał na dyżurze albo przedstawiając usprawiedliwienie (np.
lekarskie). Każda pozostawiona i nieodrobiona lub nieusprawiedliwiona
nieobecność powoduje obniżenie oceny z kursu o 0,5 stopnia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Angels in the Three Monotheisms
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.5e7c7037e2546.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

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
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawami żydowskiej, chrześcijańskiej i muzułmańskiej
angelologii.

Efekty uczenia 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 szczegółową wiedzę z zakresu teorii,
paradygmatów i metodologii nauk humanistycznych,
które mogą zostać wykorzystane w interpretacji
tekstów mówiących o aniołach.

SBW_K2_W03

esej

W2

student zna różne metody analizy i interpretacji
wykorzystywane w studiach nad żydowskim,
chrześcijańskim i muzułmańskim dorobkiem
kulturowym.

SBW_K2_W04

esej

W3

student zna źródła literackie należące do określonych
tradycji kulturowych i religijnych kluczowych dla
rekonstrukcji obrazu aniołów.

SBW_K2_W05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

znajdować, analizować i oceniać informacje
pochodzące z różnych źródeł mówiących o aniołach.

SBW_K2_U03

esej

U2

rozpoznać rolę odgrywaną przez tradycje o aniołach
w ich religijnych, kulturowych i społecznych
kontekstach.

SBW_K2_U02

esej

U3

rozpoznać różne rodzaje artefaktów kulturowych
i posłużyć się odpowiednimi narzędziami
hermeneutycznymi w ich interpretacji.

SBW_K2_U07

esej

U4

zaprezentować wyniki swoich badań w formie pracy
zaliczeniowej.

SBW_K2_U08

esej

SBW_K2_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest świadomy kulturowego oddziaływania
tradycji o aniołach wyrosłych na gruncie judaizmu,
chrześcijaństwa i islamu.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

50

przygotowanie do zajęć

30

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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1.

Pochodzenie idei anioła oraz jej wczesne manifestacje.

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

2.

Tradycje o transformacji człowieka w anioła.

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

3.

Wczesnośredniowieczne katalogi angelologiczne.

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

4.

Wybrani aniołowie w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie.

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student uzyskuje zaliczenie w oparciu o pracę zaliczeniową. Jej temat
należy skonsultować wcześniej z prowadzącym. Pisząc pracę student musi
wykazać się znajomością zagadnień omawianych podczas zajęć oraz
umiejętnością posługiwania się specjalistyczną terminologią i modelami
opisu rzeczywistości. Praca powinna mieć objętość między 15 a 20 tys.
znaków i posiadać aparat naukowy (przypisy, bibliograﬁę, itp.). Termin
oddania pracy zaliczeniowej zostanie podany na jednych z pierwszych
zajęć. Warunkiem przyjęcia pracy do oceny jest posiadanie co najmniej
60% frekwencji na zajęciach. 2 nieobecności w ciągu semestru są
dozwolone, natomiast nadprogramowe nieobecności można odrobić
zdając materiał na dyżurze albo przedstawiając usprawiedliwienie (np.
lekarskie). Każda pozostawiona i nieodrobiona lub nieusprawiedliwiona
nieobecność powoduje obniżenie oceny z kursu o 0,5 stopnia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Vampire – the Classical Roots of the Myth
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.5e7c703e112c9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

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
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem kursu jest analiza Biblii (zarówno Starego jak i Nowego Testamentu) z perspektywy studiów
wampiroznawczych.

Efekty uczenia 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 szczegółową wiedzę z zakresu teorii,
paradygmatów i metodologii nauk humanistycznych,
które mogą zostać wykorzystane w interpretacji
tekstów mówiących o wampirach.

SBW_K2_W03

esej

W2

student zna różne metody analizy i interpretacji
wykorzystywane w studiach nad żydowskim
i chrześcijańskim dorobkiem kulturowym.

SBW_K2_W04

esej

W3

student zna źródła literackie należące do określonych
tradycji kulturowych i religijnych kluczowych dla
rekonstrukcji obrazu wampirów.

SBW_K2_W05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

znajdować, analizować i oceniać informacje
pochodzące z różnych źródeł mówiących o wampirach.

SBW_K2_U03

esej

U2

rozpoznać rolę odgrywaną przez tradycje o wampirach
w ich religijnych, kulturowych i społecznych
kontekstach.

SBW_K2_U02

esej

U3

rozpoznać różne rodzaje artefaktów kulturowych
i posłużyć się odpowiednimi narzędziami
hermeneutycznymi w ich interpretacji.

SBW_K2_U07

esej

U4

zaprezentować wyniki swoich badań w formie pracy
zaliczeniowej.

SBW_K2_U08

esej

SBW_K2_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest świadomy kulturowego oddziaływania
tradycji o wampirach wyrosłych na gruncie judaizmu
i chrześcijaństwa.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

50

przygotowanie do zajęć

30

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.

Biblijne "wampiry" (aluka, Kain, Lilit).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1
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2.

Tradycje nieumarłej arystokracji (refaim, elohim, neﬁlim).

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

3.

Biblijna mitologia krwi i hematofagii.

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

4.

Biblijne postacie tragiczne (mesjasz, mściciel krwi, duch nieczysty).

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student uzyskuje zaliczenie w oparciu o pracę zaliczeniową. Jej temat
należy skonsultować wcześniej z prowadzącym. Pisząc pracę student musi
wykazać się znajomością zagadnień omawianych podczas zajęć oraz
umiejętnością posługiwania się specjalistyczną terminologią i modelami
opisu rzeczywistości. Praca powinna mieć objętość między 15 a 20 tys.
znaków i posiadać aparat naukowy (przypisy, bibliograﬁę, itp.). Termin
oddania pracy zaliczeniowej zostanie podany na jednych z pierwszych
zajęć. Warunkiem przyjęcia pracy do oceny jest posiadanie co najmniej
60% frekwencji na zajęciach. 2 nieobecności w ciągu semestru są
dozwolone, natomiast nadprogramowe nieobecności można odrobić
zdając materiał na dyżurze albo przedstawiając usprawiedliwienie (np.
lekarskie). Każda pozostawiona i nieodrobiona lub nieusprawiedliwiona
nieobecność powoduje obniżenie oceny z kursu o 0,5 stopnia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.1585242502.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapewnienie studentom wiedzy merytorycznej i poszerzenie ich perspektyw badawczych
w zakresie teorii kultury popularnej na przykładzie fenomenu kulturowego, jakim jest japońska "Opowieść
o Księciu Promienistym" Murasaki Shikibu oraz liczne nawiązania do niej w literaturze i kulturze Japonii.

Efekty uczenia 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 dotyczącą powstania
i specyﬁki "Opowieści o Księciu Promienistym" oraz
szerokiego kontekstu kulturowego, społecznego
i historycznego dotyczącego omawianego dzieła.

SBW_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W2

student rozumie znaczenie dziedzictwa kulturowego
epoki Heian oraz jej wytworów w późniejszych
epokach w historii Japonii.

SBW_K2_W05,
SBW_K2_W10

zaliczenie na ocenę

W3

teorię współczesnej popkultury oraz możliwości
zastosowania jej w badaniach wybranych tekstów
kultury.

SBW_K2_W04,
SBW_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykazać wieloaspektowość "Opowieści" oraz jej wpływ
na późniejszą kulturę Japonii i inne teksty kultury.

SBW_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U2

wykorzystać teorię kultury popularnej do zbadania
historycznego dzieła kultury.

SBW_K2_U06,
SBW_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U3

dokonać krytycznej analizy dziedzictwa "Opowieści"
i jej znaczenia w rozwoju społeczno-kulturowym
Japonii.

SBW_K2_U02,
SBW_K2_U03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów działać w zespole, przyjmując
i wykonując różne zadania podczas pracy grupowej.

SBW_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

student ma świadomość roli i dziedzictwa epoki Heian
w tradycji kulturowej Japonii.

SBW_K2_K02,
SBW_K2_K03

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Epoka Heian: kontekst kulturowy.
1. Epoka Heian: kontekst historyczny i struktura społeczna.
2. Literatura epoki Heian.
3. Murasaki Shikibu i status kobiety w epoce Heian.

W1, W2, U3, K1, K2

Sylabusy
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2.

"Opowieść o Księciu Promienistym": przedstawienie dzieła.
1. "Opowieść o Księciu Promienistym": bohaterowie, fabuła, struktura powieści.
2. Japoński charakter "Opowieści" – zagadnienia językowe oraz sposób zapisu.
3. Odbiór powieści w trakcie jej powstawania: ﬁkcyjni bohaterowie a rzeczywiste
postaci historyczne.

W1, U3, K1

3.

"Opowieść o Księciu Promienistym": nawiązania, adaptacje, konteksty.
1. Adaptacje i nawiązana do XIX wieku (gł. epoka Kamakura i Edo).
2. Adaptacje i nawiązania w XIX wieku, rola Opowieści w procesie otwierania się
Japonii na świat Zachodu.
3. Adaptacje i nawiązania w XX i XXI wieku.

W1, W2, U1, U3, K1

4.

Teoria kultury popularnej.
1. Kultura popularna a kultura masowa – próby uchwycenia obydwu fenomenów.
2. Ponadnarodowy i ponadhistoryczny charakter kultury popularnej.
3. Charakterystyka wytworów kultury popularnej ze szczególnym uwzględnieniem
"Opowieści o Księciu Promienistym".
4. "Opowieść" a środowisko fanowskie (fandom studies).
5. Popkulturowe metody badawcze: analiza dawnych dzieł za pomocą
współczesnych narzędzi.

W3, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę, na które składa się ocena z testu
końcowego i ocena za pracę na zajęciach. Uzyskana przez studenta
wiedza i umiejętności są weryﬁkowane na podstawie pisemnego testu
zaliczenie na ocenę końcowego (pytania otwarte i zamknięte) na ocenę (standardowa skala
ocen). Kompetencje, umiejętności i wiedza weryﬁkowane są także na
bieżąco w trakcie zajęć, podczas dyskusji i pracy z tekstami
(indywidualnej i grupowej).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca lekturę tekstu literackiego.

Sylabusy
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The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.5e7c704ca7984.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

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

The course intends to introduce students through selected examples of music, theatre, dance and performing
arts traditions of India to several important aspects of interculturalism in its broad theoretical sense as well as in
its contemporary practices of experiencing diﬀerent forms of cultural expression and social communication. A
comparative perspective concerning diﬀerent local traditions will be reinforced and contrasted against a general
theoretical background in the form of the basic introduction to classical Indian theories of rhythm, musical scale,
theatrical expression and esthetic experience as well as a historical context of evolving genres. Practical aspects
of the course shall focus on the multimedia experience of selected music, dance and theatre performances
introducing students into the practical knowledge of regional cultures of South Asian instruments, performance
practices, codes of expression techniques and actor body kinetics as well as social patterns of cultural
experiencing of musical and theatrical events. The course aims at highlighting the importance of performance
traditions for South Asian civilizations

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

shall acquire knowledge and in-depth understanding
of the analytical tools and methods for the
interpretation of texts and images inspired by the
cultural concepts of music, dance, theatrical
performance and ritual evolved within the civilization
of South Asia

SBW_K2_W03

egzamin pisemny

W2

The participant shall develop a deeper awareness of
the complex character of culture and language and
their historical change

SBW_K2_W07

egzamin pisemny

W3

The Participant shall understand and be able to
identify and analyze forms and meanings of the
cultural heritage and identity within the range of the
cultural concepts of the music, dance, rhythm and
theatrical performance and ritual evolved within the
civilization of South Asia

SBW_K2_W05

egzamin pisemny

U1

The Participant shall acquire an eﬀective ability to
understand, analyze, and research the wider cultural
and social phenomena reﬂected in the cultural
concepts of the music, dance, theatrical performance
and ritual evolved within the civilization of South Asia
in their historical complexity

SBW_K2_U03

egzamin pisemny

U2

The Participant shall be able to identify, critically
evaluate and practically apply the theoretical for his
own independent and further analysis of the cultural
concepts of music, dance and theatrical performance
and ritual evolved within the civilization of South Asia
from the interdisciplinary research perspective.

SBW_K2_U04

egzamin pisemny

SBW_K2_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

The Participant shall develop his/her awareness of the
important role of the cultural heritage reﬂected in the
mutual relationship between the cultural concepts of
music, dance, theatrical performance and ritual
evolved within the civilization of South Asia

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The course intends to introduce students to the rich multicultural world of
performing arts traditions of India through a selection of music, theatre and dance
forms. A survey of classical, religious, and folk traditions along with new popular
genres shall focus on shared sources and key concepts as well as on regional and
functional diﬀerences. While oﬀering rudiments of music, dance and theatre
theory, the course shall draw attention to the historical emergence of social codes
of performance and reception, patterns of patronage and forms of social
organization of performers as well as to several important aspects of
interculturalism in its broad theoretical sense as well as in its contemporary
practices of experiencing diﬀerent forms of cultural expression and social
communication.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.

Images and clichés: sitar, tabla, Ravi Shankar, masala, and Bolywood

W1, W2, W3, U1, U2

3.

Correspondence of arts in Indian and South Asian context

W1, W2, W3, U1, U2

4.

Religion, ritual and performing arts: forms and regional background

W1, W2, W3, U1, U2, K1

5.

Common roots and historical inﬂuences

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6.

The nature of aesthetic experience and Natyashastra of Bharata

W1, W2, W3, U1, U2, K1

7.

The forums and audiences of theatre, dance, music and literary performance: the
court and the temple

W1, W2, W3, U1, U2, K1

8.

Social context of art performance: courts, temples, auditoriums, patronage and
communities of reception

W1, W2, W3, U1, U2, K1

9.

The dynamics of stage and performance practices

W1, W2, W3, U1, U2, K1

10.

Expressing culture through music and dance forms in a multi-cultural context

W1, W2, W3, U1, U2, K1

11.

Modes of communication, means of expression: classical dance forms of India
reconstructed - Bharatanatyam and Mohiniyattam

W1, W2, W3, U1, U2, K1

12.

Authorship, plagiarism, schools, styles: continuity and change, the transmission of
knowledge

W1, W2, W3, U1, U2, K1

13.

Key concepts in Indian theatre and dance traditions

W1, W2, W3, U1, U2, K1

14.

Two traditions of Indian music: Hindustani and Karnatak

W1, W2, W3, U1, U2, K1

15.

Key concepts in Indian music: sangita, svara, raga, tala

W1, W2, W3, U1, U2, K1

16.

Musical instruments and regions

W1, W2, W3, U1, U2, K1

17.

Performing arts, folk religions, temple possession rites and martial arts: mutual
relationship

W1, W2, W3, U1, U2, K1

18.

Regional case study: Kutiyattam, Nangiar Kuttu, Kathakali, and Akshara-sloka

W1, W2, W3, U1, U2, K1

19.

Regional case study: experiencing Karnatak music performance

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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Traditional arts in transition: mass media, show biz, fusion and contemporary
contexts

20.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej zaliczeniow

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Rdzenne Meksykanki w obliczu wyzwań współczesności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.1585242601.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu zapoznanie studenta z problematyką z pogranicza antropologii, Women's Studies i Gender
Studies w odniesieniu do obszaru Mezoameryki, w szczególności zaś współczesnego Meksyku.

C2

Kurs przedstawia tradycyjne role kobiece w rdzennych społecznościach dawnego i współczesnego Meksyku, oraz
ich przemiany pod wpływem ruchu emancypacyjnego, idei towarzyszących powstaniu Zapatystów i naporu
kultury globalnej.

C3

Celem kursu jest ponadto poszerzenie wiedzy studenta na temat koncepcji i ról kobiety w świetle medycyny
tradycyjnej, udziału i roli kobiet w historii Meksyku.

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 ma specjalistyczną wiedzę szczegółową
dotyczącą metod badawczych i terminologii
stosowanej w interdyscyplinarnych badaniach
z zakresu Women's Studies na obszarze Mezoameryki

SBW_K2_W03

egzamin ustny

W2

student zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury związanych
z problematyką Women's Studies właściwe dla
Mezoameryki oraz sposoby ich wykorzystania
w badaniach

SBW_K2_W04

egzamin ustny

W3

student ma pogłębioną świadomość kompleksowego
charakteru kultur i języków oraz ich zmienność w toku
historii w Mezoameryce w odniesieniu do problematyki
kobiecej

SBW_K2_W08

egzamin ustny

U1

posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania
w różnych źródłach, krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystania informacji dotyczących zjawisk
kulturowych charakterystycznych dla Mezoameryki

SBW_K2_U01

prezentacja

U2

posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania charakterystycznych dla
Mezoameryki zjawisk kulturowych odnoszących się
do kobiet

SBW_K2_U03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ samodzielnie lub w ramach grupy realizować
wyznaczone zadania

SBW_K2_K02

prezentacja

K2

ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego
własnego państwa i innych tradycji kulturowych

SBW_K2_K03

egzamin ustny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

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.

Kurs przedstawia tradycyjne role kobiece w rdzennych społecznościach dawnego i
współczesnego Meksyku, oraz ich konfrontację z rzeczywistością pod wpływem
ruchu emancypacyjnego, idei towarzyszących powstaniu Zapatystów i naporu
kultury globalnej.

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

2.

Podejmuje również zagadnienia takie jak koncepcja kobiety w świetle medycyny
tradycyjnej, udział i rola kobiet w rewolucji meksykańskiej, historie życia
rdzennych Meksykanek, oraz instytucja muxé - przedstawicieli tzw. „trzeciej płci”
wśród Indian Zapoteków.

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Egzamin ustny (opanowanie przynajmniej 60% zagadnień). Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest udział w zajęciach i zaliczenie ćwiczeń.

ćwiczenia

prezentacja

Udział w zajęciach i zaliczenie ćwiczeń na podstawie wygłoszonego
referatu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Body Language, Paul Ekman and "Lie to Me"
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.620df6204dae9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

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
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest uświadomienie jego uczestnikom znaczenia mowy ciała, a szerzej – niewerbalnej komunikacji,
w życiu codziennym.

C2

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z badaniami prowadzonymi przez Paula Ekmana.

C3

Celem kursu jest ukazanie, w jaki sposób nauka Paula Ekmana została wykorzystana w serialu "Lie to Me".

Efekty uczenia 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 wie, co to jest mowa ciała, niewerbalna
komunikacja; rozumie jej znaczenie.

SBW_K2_W05,
SBW_K2_W06

egzamin pisemny

W2

Student zna badania Paula Ekmana nad mową ciała.

SBW_K2_W03,
SBW_K2_W05,
SBW_K2_W06

egzamin pisemny

W3

Student wie w jaki sposób wyniki badań Paula Ekmana
zostały wykorzystane w serialu "Lie to Me".

SBW_K2_W04,
SBW_K2_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ interpretować mowę ciała w zależności
od sytuacji, kontekstu.

SBW_K2_U02,
SBW_K2_U03

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ wskazać w serialu "Lie to Me"
nawiązania do badań Paula Ekmana.

SBW_K2_U02

egzamin pisemny

U3

Student potraﬁ zanalizować grę aktorów pod kątem
mowy ciała.

SBW_K2_U02,
SBW_K2_U03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do przeprowadzenia analizy
zachowań niewerbalnych.

SBW_K2_K10

egzamin pisemny

K2

Student jest świadomy potrzeby doskonalenia
umiejętności w zakresie odczytywania i posługiwania
się mową ciała.

SBW_K2_K06,
SBW_K2_K09

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

50

analiza dokumentów programowych

30

analiza badań i sprawozdań

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.

Komunikacja niewerbalna a werbalna; jej znaczenie i zastosowanie.

W1, U1, U3, K1, K2

2.

Elementy mowy ciała.

W1, U1, U3, K1, K2

3.

Badania Paula Ekmana.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy

124 / 198

4.

Badania Paula Ekmana w serialu "Lie to Me".

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

5.

Mowa ciała aktorów odtwarzających główne role w serialu "Lie to Me".

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

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (krótkie odpowiedzi na otwarte pytania) pod koniec
semestru zimowego w okresie wyznaczonym przez władze UJ. Student
zostanie dopuszczony do egzaminu, jeśli aktywnie uczestniczył w kursie brał udział w dyskusjach. Studenci będą proszeni o przygotowanie
pewnych materiałów (głównie oglądnięcie ﬁlmów, ale czasami mogą
zostać poproszeni o napisanie krótkiej pracy lub przeczytanie artykułu) na
każde zajęcia, na których będą omawiane. W związku z tym bardzo ważne
jest, aby uczestnik kursu: • posiadał odpowiednią znajomość j.
angielskiego; • był obecny na zajęciach; • był obecny na zajęciach. Od
wszystkich studentów oczekuje się, aby regularnie uczęszczali na zajęcia.
Student może być nieobecny 3 razy w ciągu semestru obejmującego 15
spotkań. Jeśli (na skutek decyzji władz UJ) spotkań będzie mniej niż 15,
wtedy dopuszczalnych jest mniej nieobecności, np. przy 14 spotkaniach,
student może być nieobecny 2 razy. Jeśli student będzie nieobecny więcej
niż dopuszczalne 3 razy (przy 15 spotkaniach) z powodu poważnej
choroby, powinie dostarczyć zwolnienie lekarskie tak szybko, jak to
możliwe, następnie zostanie poproszony albo o zdanie odpowiedniego
materiału, albo o napisanie pracy. Student będzie miał na to 2 tygodnie.
W przypadku więcej niż 5 nieobecności na 15 spotkań student nie zostanie
dopuszczony do egzaminu. Uczestnicy kursu są uprzejmie proszeni o
przybycie na pierwsze spotkanie, ponieważ zostaną na nim omówione
dokładne warunki zaliczenia kursu. Realizowanie programu kursu
rozpoczyna się na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym udział w konwersacjach, dyskusjach w trakcie zajęć jest kluczowa,
ponieważ takie formy aktywności są podstawą kursu. Obecność w zajęciach jest wymagana.

Sylabusy
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Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura
przekazu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.1584697448.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie słuchaczom powiązanych procesów przekazu transgeneracyjnego i przekazu kulturowego.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie istotę przekazu
transgeneracyjnego. Student zna i rozumie różnice
SBW_K2_W03,
pomiędzy świadomym i intencjonalnym
SBW_K2_W04,
przywoływaniem wspomnień a niedeklaratywnymiSBW_K2_W05
niereprezentacyjnymi, multimodalnymi praktykami
pamięci. Student zna i rozumie istotę procesu żałoby.
Student zna i rozumie zjawisko niedokończonej żałoby.

kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ rozpoznać przejawy pamięci
niedeklaratywnej poprzez ich manifestacje
w zachowaniach, w sferze emocjonalnej, percepcji
oraz wytworach kulturowych. Student potraﬁ
rozpoznać wielomodalnej manifestacje żałoby
i niedokończonej żałoby w rodzinie i małej grupie
społecznej.

SBW_K2_U02,
SBW_K2_U03,
SBW_K2_U08

kazus

Student jest przygotowany do analizy i rozpoznawania,
werbalnych i niewerbalnych (ucieleśnionych ) praktyk
pamięci związanych z utratami w rodzinie
SBW_K2_K06,
i w przestrzeni społecznej. Student jest gotów
SBW_K2_K10,
do interdyscyplinarnej analizy zjawiska żałoby
SBW_K2_K11
i niedokończonej uwzględniając jej aspekty
terapeutyczne i kulturowe.

kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie raportu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie raportu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
70

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.

-żałoba z perspektywy teorii popędów;
-żałoba z perspektywy teorii więzi;

W1, U1

2.

-zjawisko niedokończonej żałoby;
-zjawisko patologicznej żałoby;
-zjawisko niejednoznacznej utraty;

U1, K1

3.

-pojęcie pamięci autobiograﬁcznej: pamięć semantyczna versus niewerbalne
(poza-kognitywne praktyki pamięci)

W1, U1

4.

-pojęcie przekazu transgeneracyjnego i jego manifestowanie się w historii
rodzinnej i objawach psychopatologicznych;

W1, K1

5.

interdyscyplinarne i multimodalne rozumienie zjawiska niedokończonej żałoby;

W1, U1

6.

metody badania i analizy zjawiska żałoby: techniki video, analiza tekstów, analiza
wytworów kulturowych;

U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca na zakończenie

Semestr 2, Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
kazus

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca końcowa

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe przedmioty wprowadzające: wiedzę o kulturze, kuturach i przekazie międzykuturowym.

Sylabusy
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Komiks w perspektywie porównawczej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.1584688800.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie obszernego materiału badawczego, ukazującego spektrum problematyki
związanej z rolą komiksu pełnioną we współczesnej kulturze masowej oraz interdyscyplinarnych badań nad tym
fenomenem.

C2

Obok przedstawienie bogatego materiału graﬁcznego prezentującego komiks w różnych (azjatycki,
bliskowschodni, latynoamerykański) kontekstach kulturowych zadaniem kursu jest zapoznanie studenta
z najważniejszymi perspektywami badawczymi, z których podejmowano dotychczas próby analiz problemu
komiksu, w tym przede wszystkim perspektywą semiotyczną.

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 pogłębioną wiedzę dotyczącą teorii
cywilizacji, kultury, społeczeństwa i religii oraz metod
badawczych i terminologii stosowanych
w interdyscyplinarnych badaniach
komparatystycznych dotyczących problematyki
komiksu

SBW_K2_W04,
SBW_K2_W06

esej

W2

student zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji zjawisk kulturowych związanych
z problematyką komiksu właściwe dla analizowanych
obszarów (w tym Azji, Bliskiego Wschodu, Ameryki)
oraz sposoby ich wykorzystania w badaniach

SBW_K2_W06

esej

U1

student potraﬁ wyszukiwać, krytycznie oceniać,
selekcjonować i analizować informacje dotyczące
współczesnych zjawisk kulturowych i cywilizacyjnych
charakterystycznych dla analizowanych obszarów

SBW_K2_U01,
SBW_K2_U02

esej

U2

posiada umiejętność określania poszczególnych
podsystemów kultury, ich relacji oraz wpływu
na dynamikę procesów historycznych i społecznokulturowych odnoszących się do problematyki
komiksu

SBW_K2_U02,
SBW_K2_U07

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego
tradycji kulturowych związanych z komiksem
wywodzących się z analizowanych obszarów

SBW_K2_K03

esej

K2

student ma świadomość zachowania postawy
szacunku i tolerancji wobec innych tradycji
kulturowych

SBW_K2_K03

esej

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie eseju

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy teorii i metodologii badań komiksu w ujęciu semiotycznym.

W1, W2

2.

Komiks w Japonii.

W2, U1, U2, K1, K2

3.

Komiks jako medium pamięci kulturowej

W2, U1, U2, K1, K2

4.

Cu Chulainn i wątki mitologii celtyckiej w komiksie

W2, U1, U2, K1, K2

5.

Zaratusztrianizm w komiksie

W2, U1, U2, K1, K2

6.

Komiksowe obrazy wojny i przemocy

W2, U1, U2, K1, K2

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

wykład

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej o charakterze porównawczym od 15 000 do 20 000 znaków
(opanowanie przynajmniej 60% zagadnień z wybranych obszarów
kulturowych). Warunkiem dopuszczenia do pracy pisemnej jest udział w
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs przeznacozny dla studentów, którzy ukończyli pierwszy stopień studiów.

Sylabusy
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Seminarium tematyczne. Istoty nadprzyrodzone - perspektywa kognitywna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2F0.620b9d7313814.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

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

Podstawowym celem seminarium jest zaznajomienie jego uczestników z teoretycznymi, metodologicznymi oraz
ściśle praktycznymi aspektami prowadzenia studiów nad istotami nadprzyrodzonymi obecnymi w różnych
tradycjach kulturowych i religijnych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student posiada szczegółową wiedzę z zakresu teorii,
paradygmatów i metodologii nauk humanistycznych,
które mogą zostać wykorzystane w interpretacji
tekstów mówiących o istotach nadprzyrodzonych.

SBW_K2_W03

projekt, brak zaliczenia

W2

student zna różne metody analizy i interpretacji
wykorzystywane w studiach nad różnymi tradycjami
kulturowymi.

SBW_K2_W04

projekt, brak zaliczenia

W3

student zna źródła literackie należące do określonych
tradycji kulturowych i religijnych kluczowych dla
rekonstrukcji obrazu istot nadprzyrodzonych.

SBW_K2_W05

projekt, brak zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

znajdować, analizować i oceniać informacje
pochodzące z różnych źródeł mówiących o istotach
nadprzyrodzonych.

SBW_K2_U03

projekt, brak zaliczenia

U2

rozpoznać rolę odgrywaną przez tradycje o istotach
nadprzyrodzonych w ich religijnych, kulturowych
i społecznych kontekstach.

SBW_K2_U02

projekt, brak zaliczenia

U3

rozpoznać różne rodzaje artefaktów kulturowych
i posłużyć się odpowiednimi narzędziami
hermeneutycznymi w ich interpretacji.

SBW_K2_U07

projekt, brak zaliczenia

SBW_K2_K03

projekt, brak zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest świadomy kulturowego oddziaływania
tradycji o istotach nadprzyrodzonych wyrosłych
na gruncie różnych tradycji religijnych.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 2, Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

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.

Elementy religioznawstwa (sposoby konceptualizowania istoty nadprzyrodzonej,
metodologia badań istot nadprzyrodzonych).

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

2.

Zwrot kognitywny w naukach humanistycznych i społecznych (elementy
psychologii ewolucyjnej, psychologii poznawczej i lingwistyki kognitywnej,
naturalny metajęzyk semantyczny).

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

3.

Kognitywne teorie religii (antropomorﬁzacja, minimalna kontrintuicyjność,
modelowanie relacji człowiek-istota nadprzyrodzona).

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

4.

Literaturoznawstwo (klasyczna metoda historyczno-kulturowa, strukturalizm i
dekonstrukcja, analiza formalna oraz strukturalno-semiotyczna mitu).

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

5.

Humanistyka cyfrowa (distant reading, kwantyﬁkacja i modelowanie danych,
dobór oprogramowania i platform publikacji online).

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

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, seminarium, metoda projektów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student uzyskuje zaliczenie w oparciu o prezentację projektu w drugim
semestrze.

Semestr 2, Semestr 4

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student uzyskuje zaliczenie w oparciu o prezentację projektu w drugim
semestrze.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy

136 / 198

Problematyka etyczna we współczesnym buddyzmie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.220.5cd5584a7338b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

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 kursu jest wzbudzenie w uczestnikach reﬂeksji nad współczesnymi zjawiskami w buddyzmie, widzianymi
z perspektywy etycznej. Podstawą analizy będzie studium przypadków, wzbogacone o literaturę źródłową,
opracowania naukowe oraz aktualne głosy środowisk buddyjskich. Planowane bloki tematyczne to: przemoc,
ekonomia, bioetyka, prawa mniejszości, środowisko naturalne, środowisko społeczne, buddyzm jako system
etyczny - współczesne głosy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma świadomość specyﬁki współczesnych
tematów i ewolucji języka w dyskursie buddyjskim.

SBW_K2_W01,
SBW_K2_W08

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W2

analizować współczesne dyskusje etyczne
w buddyzmie, w ich relacji do tradycji oraz zjawisk
współczesnych.

SBW_K2_W08,
SBW_K2_W09,
SBW_K2_W10

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U1

samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje,
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz
formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

SBW_K2_U01,
SBW_K2_U02,
SBW_K2_U04,
SBW_K2_U11

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U2

student posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i badania stanowisk etycznych i kontrowersji
moralnych we współczesnym buddyzmie w ich
wieloaspektowym charakterze.

SBW_K2_U02,
SBW_K2_U03,
SBW_K2_U04,
SBW_K2_U05

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U3

SBW_K2_U02,
student posiada umiejętność integrowania wiedzy
SBW_K2_U04,
z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych.
SBW_K2_U05

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U4

student posiada umiejętność przygotowania prac
pisemnych i prezentacji w języku polskim.

SBW_K2_U08,
SBW_K2_U10,
SBW_K2_U11

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U5

argumentować i kontrargumentować w trakcie
dyskusji.

SBW_K2_U02,
SBW_K2_U05,
SBW_K2_U10,
SBW_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SBW_K2_K02

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student ma świadomość wpływu tradycji kulturowej,
wychowania i edukacji na postawy w kwestiach
etycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

1. Buddyzm a przemoc
- Powstania zbrojne w Tybecie
- Wojna syngalesko-tamilska na Sri Lance
W1, W2, U1, U2, U3, U4,
- Japoński militaryzm i jego buddyjskie powiązania
U5, K1
- Koncepcja wojny sprawiedliwej w buddyzmie?
- Niemilitarne sposoby walki w buddyzmie
- Metafory wojny (walki) i wojownika w nauczaniu buddyjskim - próba interpretacji.

2.

2. Kwestie bioetyczne w buddyzmie
- Cierpienie i jego farmakologiczne zmniejszanie
- Kres życia - deﬁnicje i zalecane postępowanie
- Hospicja i szpitale buddyjskie - specyﬁka
- Aborcja, antykoncepcja
- Tożsamość płci i podejście do jej zmiany
- Proces testowania leków.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

3.

3. Środowisko społeczne, równość, prawa mniejszości
- Mniejszości w świecie buddyjskim (Rohingja, Tamilowie) a nacjonalizm o
buddyjskim podłożu
- Buddyzm jako szansa dla dyskryminowanych mniejszości (Dalici)
- Mniejszości seksualne
- Kobiety a mężczyźni, mniszki a mnisi we współczesnym buddyzmie. Równość i
nierówności
- Relacja guru-uczeń i jej możliwe nadużycia
- Koncepcja niezbywalnych praw w buddyzmie?

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

4.

4. Ekonomia
- Ocena kapitalizmu i jego zagrożeń
- Wartość nabywcza na skali wartości w buddyzmie
- Buddyjska wizja etycznego biznesu
- Preferowany buddyjski model gospodarki.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

5.

5. Środowisko naturalne - miejsce i rola człowieka
- Ochrona przyrody
- Wegetarianizm
- Miejsce i powinności ludzi w świecie natury.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

6.

6. Buddyzm jako system etyczny
- Czy, i jaki system etyki proponuje buddyzm: stan współczesnej dyskusji
akademickiej
- Natura wartości w buddyzmie.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę w oparciu o ocenianie ciągłe w trakcie
zajęć (50% oceny końcowej) oraz wynik zleconych prac
pisemnych lub prezentacji (50% oceny końcowej). Warunkiem
otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest co najmniej 80%
frekwencja na zajęciach.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna znajomość języka angielskiego.

Sylabusy
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Nacjonalizmy w Azji Płd. i Płd. Wschodniej – znaczenie czynnika
wyznaniowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.220.5cd5584a990d5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie powstawania i funkcjonowania w warunkach
azjatyckich, narodów w nowoczesnym ( europejskim ) rozumieniu i nacjonalizmów jako kategorii wyrastających
z europejskiego dyskursu nowoczesności , jednak różniących się od europejskiego wzoru . Istotne znaczenie
w tym kontekście , czynnika wyznaniowego w Azji będzie szeroko przekazane , również w formie analizy
przykładów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- posiada wiedzę z zakresu powstawania
nacjonalizmów w Azji Płd. i Płd. Wschodniej i interakcji
tych procesów z elementem wyznaniowym w regionie.
- ma świadomość różnic w funkcjonowaniu procesów
zawierających nacjonalizm , w Europie i w Azji Płd.
i Płd. Wschodniej . – zna, rozumie i potraﬁ określić
procesy przenikania się narracji wyznaniowej
i nacjonalistycznej w regionach Azji Płd. i Płd.
Wschodniej .

SBW_K2_W06,
SBW_K2_W08,
SBW_K2_W09

egzamin ustny

SBW_K2_U01,
SBW_K2_U03

egzamin ustny

SBW_K2_K05

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- umie samodzielnie analizować teksty opisujące
kwestie narodowe i nacjonalistyczne w Azji Płd. i Płd.
Wschodniej oraz formułować własne oceny - posiada
umiejętność rozumienia przenikania się procesów
politycznych budowania narodu i czynnika
wyznaniowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- ma świadomość roli czynnika wyznaniowego w
politycznym dyskursie Azji Płd. i Płd. Wschodniej - jest
gotów do własnej analizy problematyki z zakresu
kursu

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

Forma aktywności studenta
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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Naród i Nacjonalizm – europejskie wynalazki i zastosowanie w Azji
2. Religia a postulat nowoczesności w Azji Płd. i Płd. Wschodniej w XX wieku
3. „Wielka Gra „ w Azji XIX wieku jako wyznaczanie odniesień kreowania
nacjonalizmu
4. Konkurujące nacjonalizmy w Azji Płd. i Płd-Wschodniej
5. Poglądy Rabindranatha Tagore a praktyka działania elit w regionie , wobec
budowania emocji nacjonalistycznych
6. Pakistan – czy wystarczająco przemyślany projekt narodowy ?
7. Bangladesz – jakie znaczenie czynnika religijnego przy powstawaniu państwa ?
8. Konsocjonalizm – doświadczenie malezyjskie
9. Cejlon /Sri Lanka - rola Mahawamsy w tworzeniu nacjonalizmu-rola religii
10. Baluczowie , Czakma , Rohinya – etnie z potencjałem nacjonalizmu- rola religii
11. Nacjonalizmy w Afganistanie – przypadek Badakszanu
12. Nacjonalizmy Indonezji i Filipin XX wieku
13. Naród i nacjonalizmy w niepodległej Birmie
14. Hindu Rashtra – projekt nieaktualny czy w trakcie budowy ?
15. Globalne oferty XX wieku jako alternatywa dla nacjonalizmów w Azji Płd. i Płd.
Wschodniej.

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecnosc na wykladach

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomosc jezyka angielskiego

Sylabusy
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Religia w procesie przemian tożsamości mieszkańców Azji Płd. i Płd.
Wschodniej – XVIII do XXI w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.220.5cd5584ac3ae3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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

Celem kształcenia w ramach kursu jest pokazanie na tle historycznym przemian tożsamości (indywidualnej
i wspólnotowej) mieszkańców Azji Płd. i Płd Wschodniej i roli religii w tych procesach.Ukazane też będą różnice
w tym zakresie w porównaniu z analogicznymi procesami 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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W1

- Student rozumie i posiada wiedzę z zakresu
zagadnień tożsamości ze szczególnym odniesieniem
do roli dyskursu religijnego w tej przestrzeni w Azji. ma świadomość często występującej wspólności
jakościowej zjawisk kulturowych w tym politycznych
w Europie i Azji.– zna genezę i procesy tworzenia się
tożsamości jednostki i zbiorowości w Azji Płd. i Płd.
Wschodniej.

SBW_K2_W06,
SBW_K2_W08,
SBW_K2_W09

egzamin ustny

- umie samodzielnie analizować teksty i podawane
oceny dotyczące roli religii w Azji Płd. i Płd. Wschodniej
SBW_K2_U01,
w przekroju historycznym. - rozumie i umie
SBW_K2_U03
analizować zjawiska kulturowe i społeczne dotyczące
kwestii tożsamościowych w Azji Płd. i Płd. Wschodniej

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- ma świadomość roli religii w procesach przemian
tożsamościowych w Azji Płd. i Płd. Wschodniej i jest
gotów do analizy własnej w zakresie tematyki kursu i
samodzielnego w tych ramach , konkludowania .

SBW_K2_K05

egzamin ustny

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

Forma aktywności studenta
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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Tożsamość mieszkańców Azji Płd. i Płd. Wschodniej w XVIII wieku tzn. przed
stałymi relacjami z Europa.
2. Elity regionów Azji wobec ofert nowoczesności z Europy w XVIII i XIX wieku.
3. Braminizm i islam w Azji Płd. w XIX wieku
4. Ruchy zbrojne i „święte wojny” motywowane wahabizmem w Azji Płd. w XIX
wieku
5. Przegląd historyczny – malejąca rola buddyzmu w Azji Płd. i jego skuteczna
ekspansja na Azje Płd. Wschodnia.
6. Rola czynnika wyznaniowego w procesach budowania aspiracji do państwa
narodowego – porównanie Nepalu i Chanatu Kalat ( Baluczystan)
7. Studia subalteryjne czynnik religii w kreowaniu tożsamości w Azji Płd. i Płd. .
Wschodniej .
8. Rola czynnika wyznaniowego w popularyzacji i utrwalaniu mechanizmów
demokracji parlamentarnej w Azji Płd.
9. Rola czynnika religii w budowaniu tożsamości w okresach dyktatury wojskowej
w Pakistanie, Bangladeszu i Birmie .
10. Instrumentalne wykorzystywanie religii w kreowaniu emocji tożsamościowych
w Bengalu w latach 20. I 30. XX wieku
11. Chrześcijaństwo w Azji Płd. i Płd. Wschodniej jako element tworzenia
tożsamości w XX wieku.
12. Malezja i Indonezja – rola czynnika wyznaniowego w tworzeniu tożsamości
mieszkańców w XXI wieku
13. Atrakcyjność czynnika wyznaniowego w modelowaniu tożsamości w Azji Płd. i
Płd. Wsch. w XXI wieku –przykład Indii, Sri lanki, Birmy, Indonezji i Bangladeszu
14. Sekularyzm w Azji Płd. i Płd. Wschodniej. Porównanie z sytuacja w Europie.
15. Fundamentalizmy religijne – na ile zakres globalny a na ile efekty lokalne w
Azji Płd. i Płd. Wschodniej

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecnosc na wykladach

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomosc jezyka angielskiego

Sylabusy
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Buddyzm polityczny we współczesnym świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.220.5cd5584ae680d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

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 kursu jest zapoznanie studentów z głównymi problemami religijno-politycznymi oraz społecznymi
w wybranych krajach Azji z dominującą większością buddyjską. Zanalizowana zostanie dynamika przemian
ideologicznych i ich wpływ na strukturę społeczeństw w wybranym kręgu cywilizacyjnym. Szczególny nacisk
zostanie położony na interpretację związku między koncepcjami ideologicznymi współczesnego buddyzmu i ich
praktycznym zastosowaniem w procesie transformacji poszczególnych państw Azji Południowej, PołudniowoWschodniej i Centralnej (Indie, Nepal, Mjanma, Tybet, Chiny). Studenci będą mogli się też zapoznać
ze szczegółowo eksplikowanymi przykładami zjawisk religijno-politycznych w kontekście międzynarodowym oraz
przeanalizować wieloaspektowy fenomen polityzacji religii w ujęciu historycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Ma specjalistyczną wiedzę szczegółową dotyczącą
teorii kultury oraz metod badawczych
kulturoznawstwa adekwatną do wybranych obszarów
badań nad buddyzmem i ich związkiem z polityką

SBW_K2_W02

egzamin ustny

W2

Ma poszerzoną wiedzę i rozumie założenia, genezę
i implikacje głównych kierunków i szkół w rozwoju
SBW_K2_W01
nauk o kulturze wraz z ich interdyscyplinarnymi
aplikacjami – w kontekście nauk o polityce i stosunków
międzynarodowych

egzamin ustny

W3

Zna i rozumie na poziomie rozszerzonym metody
analizy i interpretacji różnych wytworów kultury Azji
Południowej i Południowo-Wschodniej
z uwzględnieniem różnych poziomów ich
zintegrowania i współzależności właściwych dla
wybranych tradycji buddyjskich oraz sposoby ich
wykorzystania

SBW_K2_W09

egzamin ustny

U1

Potraﬁ samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje,
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz
formułować na tej podstawie krytyczne sądy na temat
polityzacji religii w obszarze Azji Południowej
i Południowo-Wschodniej

SBW_K2_U04

egzamin ustny

U2

posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i badania konkretnych zjawisk kulturowych
i społecznych w Azji Południowej i PołudniowoWschodniej w ich wieloaspektowym charakterze

SBW_K2_U03

egzamin ustny

U3

rozpoznaje i krytycznie analizuje elementy dziedzictwa
kulturowego buddyzmu i jego systemów
symbolicznych, potraﬁ ustalić znaczenia tych
wytworów oraz ich miejsce w procesie historycznokulturowym

SBW_K2_U02

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie i rozpoznaje wyzwania rozwojowe oraz
ustawicznie doskonali wiedzę i umiejętności

SBW_K2_K06

egzamin ustny

K2

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych
mediów i różnych jego form, interesuje się aktualnymi
wydarzeniami kulturalnymi, politycznymi, społecznymi SBW_K2_K04
i artystycznymi, które dotyczą szeroko rozumianej
cywilizacji buddyjskiej

egzamin ustny

K3

ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego
własnego państwa i obszarów kulturowych wybranych
państw Azji.

egzamin ustny

SBW_K2_K02

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Fenomen polityzacji religii we współczesnym świecie.Analiza przykładów w trzech
kręgach cywilizacyjnych: zachodnim, hinduistycznym i buddyjskim. Omówienie
wybranych tekstów określanych jako „fundamentalistyczne”.

W2, U2, K3

2.

Źródła polityzacji buddyzmu i rozwoju idei fundamentalistycznych przed XX
wiekiem. Przegląd i omówienie głównych nurtów ideologicznych związanych z
koncepcją organizacji władzy – analiza wybranych fragmentów „Mahawansy” we
współczesnym kontekście azjatyckim oraz koncepcji Hpo Hlainga i
Rajadhammasangaha – wzorzec postępowania wspólnoty buddyjskiej

W2, U3, K1

3.

Zderzenie koncepcji modernizmu z interpretacją tradycjonalizmu w I połowie XX
wieku. Analiza wybranych przykładów Birmie oraz w Azji Południowej (Cejlon i
Indie). Wykład problemowy. Krytyczna ocena terminów i nazw poszczególnych
zjawisk – U Ottama i jego deﬁnicja obowiązków sanghy, buddyzm jako „religia
wyzwalająca społecznie” według B.R.Ambedkara

W1, W2, U2, K1

4.

Główne zagadnienia i ﬁlozoﬁa działania przedstawicieli buddyzmu politycznego w
XX wieku. Wykład problemowy na temat ideologii polityzacji religii buddyjskiej:
interpretacja zasad „taya” (fundamentów moralnych) w świetle transformacji
politycznej po II wojnie światowej, koncepcje sinhalatva i buddhalatva oraz ich
związki z ideą hindutvy, nacjonalizm a wyznanie – problematyka kształtowania się
współczesnej tożsamości narodowej.

W1, W3, U2, K1

5.

Buddyzm tybetański i jego rola w kształtowaniu się polityki diaspory. Rola
Dalajlamy. Wykład problemowy i prezentacja multimedialna zagadnienia (w tym
materiał ﬁlmowy). Analiza wybranych pism Dalajlamy i omówienie dokumentów
rządu tybetańskiego na uchodźstwie. Działania ChRL wobec mniejszości
tybetańskiej. Ideologia „śmierci męczeńskiej” i fenomen samospalenia mnichów
tybetańskich.

W1, W2, U2, U3, K2

6.

Buddyzm polityczny jako symbol opozycji wobec wojskowej dyktatury państwa w
Birmie/Mjanmie. Radykalizacja działań organizacji buddyjskich na przełomie XX i
XXI wieku. Wykład problemowy i prezentacja multimedialna (w tym materiał
ﬁlmowy). Współczesna ideologia organizacji Ma Ba Tha i 969, przykład
radykalizmu działań Ashina Wirathu i ich recepcja polityczna na świecie. Zjawisko
czystki religijno-etnicznej na przykładzie Rohingjów – analiza raportów instytucji
międzynarodowych

W2, U1, U3, K2

Sylabusy
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7.

Buddyzm jako fundament tożsamości Syngalezów. Implikacje wojny domowej i
problematyka polityzacji buddyzmu lankijskiego. Wykład problemowy i materiał
ﬁlmowy. Dyskusja panelowa nad zjawiskiem wojny domowej motywowanej
przesłaniem narodowo-religijnym buddyzmu i hinduizmu. Omówienie działalności
Jathika Helu Urumaya i Bodu Bala Sena w kontekście transformacji społecznopolitycznej na Sri Lance

W3, U1, K1, K2

8.

Buddyzm jako symbol sprzeciwu dalitów wobec hierarchii kastowej w XXwiecznych Indiach. Polityka konwersji B.R. Ambedkara i Mayawati. Wykład
problemowy i prezentacja multimedialna. Omówienie ﬁlozoﬁi Ambedkara na
temat społecznego położenia dalitów i ich wybór „ścieżki buddyjskiej”. Dalici – ich
rola społeczna i polityczna we współczesnych Indiach. Interpretacja buddyzmu
jako politycznego narzędzia w działaniach BSP na obszarze Uttar Pradeś

W3, U2, K1

9.

Buddyzm jako instrument polityki zagranicznej Republiki Indii i Chińskiej Republiki
Ludowej. Rola Kongregacji Buddyjskiej. Wykład problemowy i prezentacja
multimedialna (w tym materiał ﬁlmowy). Debata panelowa na temat konsekwencji
przemian w rejonie Azji Południowej i Wschodniej. Omówienie działań Kongregacji
Buddyjskiej w kontekście międzynarodowym. Rola Indii jako „ziemi świętej
buddyzmu” w polityce azjatyckiej. Inicjatywy ChRL w procesie budowania sojuszy
regionalnych przy zastosowaniu tzw. „karty buddyjskiej” – kwestia wiarygodności
Panczenlamy i patronatu Pekinu w promocji buddyzmu

W3, U1, K2

10.

Buddyzm jako istotny czynnik w polityce wewnętrznej i zagranicznej – fenomen
polityzacji religii w Azji na początku XXI wieku. Wykład problemowy i prezentacja
multimedialna). Analiza zjawiska na podstawie dostępnych dokumentów i
raportów instytucji publicznych i wybranych think-tanków

W1, W2, U1, K3

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

wykład

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny: analiza problemowa zagadnień na podstawie trzech
losowo wybranych pytań. Każde z trzech pytań należy do odrębnego
zestawu zagadnień: obszaru polityzacji religii, polityzacji buddyzmu w
wybranym państwie oraz roli buddyzmu w relacjach międzynarodowych.
Zaliczenie egzaminu ma miejsce, kiedy student wyczerpie zakres
tematyczny co najmniej w 60% w dwóch pytaniach. Obecność na
zajęciach jest obowiązkowa, każda nieusprawiedliwiona nieobecność
powyżej dwóch skutkuje obniżeniem stopnia o 0,5.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci powinni mieć zaliczony co najmniej jeden z przedmiotów poświęconych głównym zagadnieniom z dziedziny religii i
kultury buddyzmu.

Sylabusy
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Problemy współczesnej Azji Płd. i Płd.-Wsch.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.220.5cd5584b191bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat głównych problemów politycznych, społecznych i
kulturowych w wybranych krajach Azji południowej i południowo-wschodniej. Podczas zajęć omówiona zostanie
dynamika przemian kulturowych i ich wpływ na strukturę społeczeństw w wybranych kręgach cywilizacyjnych:
muzułmańskim, hinduistycznym, buddyjskim czy konfucjańskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma poszerzoną wiedzę i rozumie założenia, genezę
i implikacje głównych kierunków i szkół w rozwoju
nauk o kulturze wraz z ich interdyscyplinarnymi
aplikacjami, szczególnie w obszarze nauk społecznych
w kontekście badań nad wybranymi kulturami
azjatyckimi.

SBW_K2_W01,
SBW_K2_W03

esej

W2

zna i rozumie na poziomie rozszerzonym metody
analizy i interpretacji różnych wytworów kultury
z uwzględnieniem różnych poziomów ich
zintegrowania i współzależności właściwych dla
wybranych tradycji Azji Południowej i PołudniowoWschodniej oraz sposoby ich wykorzystania

SBW_K2_W05,
SBW_K2_W08

esej

W3

zna, rozumie, potraﬁ identyﬁkować oraz badać
przejawy i znaczenie dziedzictwa kulturowego
i tożsamości kulturowej

SBW_K2_W03,
SBW_K2_W04

esej

U1

potraﬁ samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje,
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz
formułować na tej podstawie krytyczne sądy na temat
wybranych obszarów cywilizacyjnych.

SBW_K2_U01,
SBW_K2_U06

esej

U2

posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i badania konkretnych zjawisk kulturowych
i społecznych na obszarze wybranych państw Azji
w ich wieloaspektowym charakterze.

SBW_K2_U04,
SBW_K2_U05

esej

U3

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i twórczo ją
rozwijać; umie poszerzać umiejętności badawcze oraz
podejmować autonomiczne działania zmierzające do
rozwijania zdolności

SBW_K2_U04,
SBW_K2_U07

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie i rozpoznaje wyzwania rozwojowe oraz
ustawicznie doskonali wiedzę i umiejętności.

SBW_K2_K07

esej

K2

aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów i różnych jego form, interesuje się
aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, politycznymi,
społecznymi i artystycznymi, w tym również
dotyczącymi wybranych regionów Azji.

SBW_K2_K03,
SBW_K2_K08

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie eseju

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Sylabusy
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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.

Rola Azji południowej i południowo-wschodniej we współczesnym świecie w
perspektywie historycznej Prezentacja wybranych części Azji jako odrębnego
fenomenu kulturowego, politycznego i społecznego. Dyskusja problemowa nt. roli
kultury i religii w procesie kształtowania tożsamości narodowej w Azji.

W2, U1, K1

2.

Upadek monarchii w Nepalu i ideologiczna transformacja państwa. Omówienie
zagadnień dotyczących zjawiska rewolucji i jej konsekwencji politycznych,
W2, U3, K2
gospodarczych i społecznych. Analiza zjawiska sakralizacji monarchy i zmiany
statusu ideologicznego władcy państwa – dyskusja problemowa. Wpływ Indii i Chin
na sytuację w Nepalu – lektura wybranych dokumentów.

3.

Zagadka indyjskiej organizacji społecznej: kasta, społeczność, region, naród.
Problematyka źródeł, zróżnicowanej historii i nowoczesnego projektu organizacji
społecznej na poziomie federacyjnym i regionalnym.

W1, U2

4.

Mniejszość muzułmańska w Indiach. Jej relacje z większością hinduistyczną.
Wprowadzenie do tematyki polityzacji religii i jej uwarunkowań kulturowych –
prezentacja multimedialna i dyskusja problemowa. Lektura i interpretacja
wybranych tekstów.

W2, U2, K2

5.

Konﬂikty etniczne i wyznaniowe na Sri Lance. Budowanie stabilizacji państwa i
wspólnoty kulturowej. Krytyczna lektura przedstawionych dokumentów na temat
sytuacji wewnętrznej w kraju. Prezentacja multimedialna i materiał ﬁlmowy

W1, U1, K1

6.

Diaspora tybetańska i jej rola w międzynarodowych relacjach w płd i płd-wsch Azji.
Prezentacja multimedialna nt. diaspory tybetańskiej w Indiach i Nepalu. Krytyczna W1, W3, U3, K2
lektura tekstów publikowanych przez diasporę. Materiał ﬁlmowy o Dalajlamie

7.

Źródła upolitycznienia islamu, hinduizmu i buddyzmu oraz rozwój idei
fundamentalistycznych w Azji. Przegląd i omówienie głównych nurtów
ideologicznych
związanych z koncepcją organizacji władzy. Prezentacja multimedialna na temat
m.in. kopii artefaktów Muzeów Narodowych, materiałów zebranych w instytucjach
indonezyjskich, pakistańskich, indyjskich, lankijskich i tybetańskich. Lektura ze
zrozumieniem wybranych tekstów źródłowych

W2, U2, K1

8.

Główne problemy społeczno-religijne w Indonezji, Malezji i Singapurze. Analiza
wybranych przykładów z Azji płd-wsch. Wykład problemowy. Krytyczna ocena
terminów i nazw poszczególnych zjawisk

W2, U2, K1

9.

Fenomen „wartości azjatyckich” i ich praktyczna interpretacja w świecie polityki.
Omówienie problematyki „wartości azjatyckich” w kontekście sukcesu
gospodarczego
i krótkotrwałego kryzysu ﬁnansowego wybranych państw Azji wschodniej i
południowo-wschodniej. Ocena możliwości dominacji chińskiej we współczesnym
świecie

W1, U2, K1

10.

Perspektywy rozwoju poszczególnych rejonów Azji płd. i płd-wsch w najbliższych
dekadach. Dyskusja problemowa na temat wybranych obszarów azjatyckich. Rola
miejscowej kultury w procesie transformacji państwa i społeczeństwa.

W2, U3, K2

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz przygotowanie
eseju poświęconego tematyce prezentowanej na zajęciach. Warunki
przyjęcia pracy do oceny: ● Objętość od 15 do 20 tys. znaków; ●
Poprawnie sporządzona bibliograﬁa i przypisy; ● Wykorzystanie
przynajmniej 5 pozycji naukowych odnoszących się do podejmowanej
tematyki.

esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Problemy współczesnej Azji Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.220.5cc6f6f363019.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest poszerzenie perspektyw badawczych studentów w zakresie problematyki kulturowej, społecznej,
politycznej i gospodarczej Azji Wschodniej (Trójkąt JaKoTa: Japonia, Koree, Tajwan oraz Chiny). Geograﬁczna,
językowa, etniczna i religijna charakterystyka regionu będzie punktem wyjścia do rozważań na temat kluczowych
problemów regionu. Omówione zostaną m.in. systemy polityczne i prawne, przemiany religijne, gospodarka
i udział w procesach globalizacyjnych, wewnętrzne podziały i konﬂikty, problemy społeczne (alienacja,
polaryzacja społeczna, samobójstwa itp.), pozycja kobiet, północnokoreański program nuklearny oraz sytuacja
mniejszości etnicznych i religijnych. Omawiane kwestie rozpatrywane będą w kategoriach kompleksowych
procesów kulturowych. Zaakcentowana zostanie rola poszczególnych podsystemów kultury, ich wzajemne relacje
i wpływ na życie społeczne w regionie. Konwersatoryjna forma kursu ukierunkowana jest na rozwinięcie
u studentów umiejętności analizy podejmowanych problemów.

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

współczesne metody analizy różnych zjawisk kultury

SBW_K2_W03

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W2

metody współczesnych badań międzykulturowych
i cywilizacyjnych w obszarze Azji Wschodniej

SBW_K2_W04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W3

kompleksowy charakter kultur i cywilizacji
społeczeństw Azji Pacyﬁcznej oraz ich zmienności
w toku historii

SBW_K2_W05

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować
informacje dotyczące zjawisk kulturowych
i cywilizacyjnych zachodzących w Azji Wschodniej oraz
formułować sądy krytyczne na ich temat

SBW_K2_U01

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę, analizować teksty
naukowe oraz pozyskiwać inne dane wykorzystywane
w badaniach porównawczych nad kulturami
i cywilizacjami

SBW_K2_U04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U3

prezentować efekty swoich analiz w formie rozprawy
naukowej

SBW_K2_U08

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U4

prezentować efekty swoich analiz w formie
wystąpienia ustnego

SBW_K2_U08

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej
różne role

SBW_K2_K01

prezentacja

K2

samodzielnej organizacji i realizacji wyznaczonych
zadań

SBW_K2_K06

egzamin pisemny

K3

zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych

SBW_K2_K03

egzamin pisemny

K4

aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych mediów i różnych jego form,
interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi,
politycznymi, społecznymi i artystycznymi

SBW_K2_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie eseju

35

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wstęp teoretyczny, wyjaśnienie pojęć nacjonalizm, etniczność, teorie
postkolonialne
2. Podział polityczny Azji Wschodniej - przyczyny i skutki
3. Podział językowy, religijny i etniczny Azji Wschodniej
4. Współpraca gospodarcza pomiędzy krajami Azji, organizacje gospodarcze, bloki
współpracy, sytuacja Korei Północnej
5. Współpraca na poziomie światowym (relacje Azja - świat)
6. Konﬂikty w regionie
7. Przyszłość Azji Wschodniej
8. Problemy społeczne państw azjatyckich
9. Kategoria Obcego i wykluczenia
10. Popkultura na eksport

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

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie egzaminu na min. 60%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza o krajach Azji Wschodniej

Sylabusy
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Praktyki zawodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2E0.5ca75698d298d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 3,
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 150

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem praktyk jest aktywizacja zawodowa studentów, poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy oraz
przepisów prawa pracowniczego. Studenci mają możliwość zapoznania się z możliwościami zawodowego
i komercyjnego wykorzystania wiedzy o kulturach i nabytych umiejętności. Podczas realizacji praktyk studenci
mogą rozwijać umiejętności i kompetencje, które odpowiadają oczekiwaniom pracodawców, działających
w różnych branżach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student w zaawansowanym stopniu zna i rozumie
praktyczne sposoby wykorzystania wiedzy o kulturach
w toku praktyk.

SBW_K2_W07

raport

SBW_K2_U09,
SBW_K2_U12

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student w zaawansowanym stopniu potraﬁ posługiwać
się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podnoszenia kompetencji interpersonalnych,
związanych z autoprezentacją i współpracą w grupie,
także międzynarodowej.

SBW_K2_K01

raport

K2

samodzielnej i odpowiedzialnej realizacji zadań.

SBW_K2_K01

raport

K3

kreowania własnej ścieżki kariery oraz
w zaawansowanym stopniu ma świadomość etycznych
wymogów związanych z wykonywaniem danego
zawodu.

SBW_K2_K03,
SBW_K2_K05,
SBW_K2_K07,
SBW_K2_K08

raport

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas praktyk student ma możliwość wykonywania zadań, które będą
wykorzystywały wiedzę i umiejętności uzyskane w toku studiów. Akceptowane
zatem są instytucje, organizacje i ﬁrmy prowadzące działalność kulturalną,
artystyczną, edukacyjną, społeczną, polityczną, administracyjną czy gospodarczą,
realizujące prace i projekty o charakterze międzynarodowym. Promowane jest
wykonywanie zadań i obowiązków samodzielnie realizowanych pod nadzorem
opiekuna praktyk, ściśle związanych z proﬁlem działalności instytucji i
wykorzystujących wiedzę oraz umiejętności uzyskane w toku studiów. (np.
działania związane z organizacją konferencji, festiwalu, przeglądu ﬁlmowego,
wystawy muzealnej, ekspozycji w galerii, audycji radiowej i telewizyjnej, prace
redakcyjne i translatorskie w czasopismach i portalach, prowadzenie szkoleń,
warsztatów, wykładów). Szczegółowe treści programowe zależą od specyﬁki
miejsca odbywania praktyk wybranego przez studenta.

W1, U1, K1, K2, K3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Po zakończeniu praktyk należy dostarczyć raport o odbyciu praktyk, w
którym wyraźnie podane zostaną następujące dane: wymiar godzinowy i
zakres obowiązków. Dodatkowo należy złożyć uzupełniony arkusz oceny
praktyk dla studenta. Zrealizowane praktyki oceniane są przez
koordynatora praktyk w porozumieniu z kierownikiem jednostki.
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„Enter the Cypher” – kultura hip hopowa w wybranych krajach azjatyckich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2A0.5cd5584b4c8c1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W pierwszej części kursu uczestnicy zapoznają się z korzeniami, historią, estetyką i wartościami promowanymi
przez kulturę hip hopową, osadzonym w kilku kulturach Nowego Świata fenomen pochodzenia afrodiasporycznego. Następnie zaznajomią się z wybranymi azjatyckimi wariantami hip hopu ukazanymi jako lokalne
wariacje na temat amerykańskiej formy kulturowej. Szczególna uwaga zostanie tu zwrócona na widoczne przede
wszystkim w rapie, najbardziej reprezentatywnym aspekcie hip hopu, odwołania do lokalnych wartości, tradycji
i wierzeń, oraz na sposób ich połączenia z afroamerykańską kulturą muzyczną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna i rozumie współczesne metody analizy
i interpretacji wytworów kultury hip hopowej.

SBW_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2

Posiada wiedzę z zakresu badań międzykulturowych
nad hip hopem.

SBW_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Ma szczegółową wiedzę o różnych wymiarach
wybranych, współczesnych kultur buddyjskich i ich
związkach z innymi sferami życia społecznego, w tym
wypadku z kulturą hip hopową.

SBW_K2_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk
kultury hip hopowej z perspektywy
interdyscyplinarnej.

SBW_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

Potraﬁ rozpoznać różne rodzaje wytworów kultur
buddyjskich oraz przeprowadzić ich krytyczną
i oryginalną analizę i interpretację zgodnie
z dyrektywami teoretyczno-metodologicznymi
perspektyw badawczych właściwych naukom
o kulturze i religii.

SBW_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U3

Potraﬁ określić rolę poszczególnych podsystemów
kultury, ich wewnętrzne relacje oraz ich wpływ
na historyczną zmienność systemów społecznych
i systemów znaczeń.

SBW_K2_U07

zaliczenie na ocenę

K1

Ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego własnego
SBW_K2_K02
państwa i innych tradycji kulturowych.

zaliczenie na ocenę

K2

Ma świadomość zachowania postawy szacunku
i tolerancji wobec innych tradycji kulturowych.

SBW_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K3

Rozumie potrzebę rozwijania własnych zainteresowań.

SBW_K2_K07

zaliczenie na ocenę

K4

Potraﬁ krytycznie ustosunkować się do odbieranych
treści oraz współczesnych kanałów przekazu tych
treści.

SBW_K2_K10

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

45

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

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.

Intro. „Black Reign” – wprowadzenie do kultury hip hopowej

W1, W2

2.

Track 1. „Global Hip Hop Nation” – afrykańska estetyka, afroamerykański język,
transkulturowy zasięg

W3, U3, K1, K2, K3, K4

3.

Track 2. „My Flow Killin'em” – ﬂow jako wyznacznik zręcznego rapera

W1, W2, W3, K1, K2, K3,
K4

4.

Track 3. „Keepin it real” – freestyle i jego rola w kulturze hip hopowej

W1, W2, W3, K1, K2, K3,
K4

5.

Track 4. „Respect M.E.” – autentyczność, reprezentacja, szacunek, trzy
nienaruszalne zasady hip hopu

W1, W2, W3, K1, K2, K3,
K4

6.

Track 5. „Growin up in the hood” – ławka, kwadrat, ośka, czyli przestrzeń miejska
w hip hopie

W1, W2, W3, K1, K2, K3,
K4

7.

Track 6. „Everyone wants to be black” – co stoi za popularnością hip hopu

W1, W2, W3, U1, K1, K2,
K3, K4

8.

Track 7. „Conscious rap, hardcore rap, gangsta rap” – różne odsłony jednej
muzyki

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3, K4

9.

Track 8. „Respect for da chopstick hip hop” – kultura hip hopowa w Chinach

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

10.

Track 9. „Get gangsta or die tryin'„ – tybetański hip hop w służbie buddyzmu i
tradycyjnych wartości

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

11.

Track 10. „Desi rap” – indyjska kultura hip hopowa

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

12.

Track 11. „Malaysia vs. Indonesia” – rap battle w Azji południowo-wschodniej

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

13.

Track 12. „The Badass from Myanmar” – birmańska kultura hip hopowa

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

14.

Track 13. „Rhyimin in Thai” – tajska kultura hip hopowa

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

15.

Track 14. „The dweeb suckers in Seoul” – koreańska kultura hip hopowa

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

16.

Track 15. „Fetishized blackness” – kultura hip hopowa w Japonii

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

17.

Outro. „Dusty Foot Philosophy” – o wielowymiarowości hip hopu

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

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnego wyniku z dwóch
kolokwiów

Wymagania wstępne i dodatkowe
bierna znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.2C0.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przygotowanie pracy magisterskiej

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 badawcze i idee w badaniach nad buddyzmem

SBW_K2_W02,
SBW_K2_W04

wyniki badań

SBW_K2_U03

wyniki badań

SBW_K2_K05

wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

formułować problemy badawcze i opracowywać je

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwijania swoich zainteresowań badawczych
i kształtowania kierunków swego przyszłego rozwoju
naukowego

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
0.0

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

80

przygotowanie raportu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
10.0

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.

metody badawcze studiów nad buddyzmem i sposób formułowania problemów
badawczych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
burza mózgów, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach, prezentacja wyników badań własnych

Semestr 4
Metody nauczania:
burza mózgów, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, prezentacja wyników badań własnych
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Buddyzm we współczesnych Indiach i na Sri Lance – odrodzenie therawady
i nawa-jana dalitów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.240.5cd5584c9160d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

W wyniku ukończenia kursu studenci posiądą zdolność ukazania przemian buddyjskiej doktryny na Sri Lance
i w Indiach, które doprowadziły do jej modernizacji w poł. XIX w.

C2

W wyniku ukończenia kursu studenci zdobędą wiedzę na temat instytucjonalnego i doktrynalnego podłoża zmian
we współczesnym buddyzmie na omawianym obszarze.

C3

W wyniku ukończenia kursu studenci uzyskają zdolność wskazania cech dystynktywnych odrodzonego buddyzmu
indyjskiego w kontekście przemian buddyzmu na świecie.

C4

W wyniku ukończenia kursu studenci uzyskają umiejętność scharakteryzowania społecznych efektów
„buddyjskiego renesansu” w Indiach.

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

współczesną kulturę buddyjską Indii oraz Sri Lanki.

SBW_K2_W08

esej

W2

kulturę buddyjską we współczesnych Indiach
z uwzględnieniem jej inspiracji ﬁlozoﬁcznych, jak
i praktyki społeczne

SBW_K2_W09

esej

W3

czynniki wyróżniające tożsamość odrodzonego
buddyzmu subkontynentu indyjskiego i tworzących go
społeczności.

SBW_K2_W08,
SBW_K2_W10

esej

U1

wykorzystywać wielorakie źródła w celu
skonstruowania stanowiska analizującego kulturę
buddyjską omawianego okresu i przedstawienia ich
podczas dyskusji.

SBW_K2_U01,
SBW_K2_U02

prezentacja

U2

analizować przemiany kultury buddyjskiej Azji
Południowej w perspektywie historycznej.

SBW_K2_U03,
SBW_K2_U04

esej

U3

prezentować efekty swoich analiz w formie pisemnych
prac naukowych i wystąpień ustnych.

SBW_K2_U08

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania i pracy w grupie, do przyjmowania
w niej różnych ról oraz samodzielnego organizowania
i realizowania wyznaczonych zadań.

SBW_K2_K01

prezentacja

K2

uwzględnienia podobieństw i różnić pomiędzy
własnym a badanym obszarem kulturowym, jak też
pomiędzy różnymi strategiami kreowania jego
dziedzictwa.

SBW_K2_K02

esej, prezentacja

K3

rozwijania własnych zainteresowań.

SBW_K2_K07

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rzut oka na upadek buddyzmu w Indiach.

W1, U2

2.

Nowe oblicze buddyzmu na Sri Lance (od XIX w.).

W1, W2, W3, U1, U2

3.

Odrodzenie therawady w Indiach – Bengal Buddhist Association i Maha Bodhi
Society.

W1, W2, W3, U1, U2

4.

B. R. Ambedkar: sprawiedliwość społeczna dla dalitów poprzez konwersję na
buddyzm.

W1, W2, W3, U1, U2

5.

Dalajlama na wygnaniu i diaspora tybetańska w Dharamsali.

W1, W2, W3, U1, U2

6.

S.N. Goenka i Vipassana Movement.

W1, W2, W3, U1, U2

7.

Buddyzm w społeczeństwie kastowym – doktryna a praktyka społeczna.

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach oraz aktywne w nich uczestnictwo na bazie lektury
tekstów. Praca pisemna i prezentacja ustna.
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Buddyzm i nauka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.240.5cd5584cbb569.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się z problematyką interpretowaną zarówno przez ﬁlozoﬁę buddyjską jak i europejską naukę

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

aktualność myśli buddyjskiej w perspektywie
porównawczej koncentrującej się na współczesnej
nauce zachodniej, podstawowe założenia dotyczące
budowy świata ﬁzycznego w myśli buddyjskiej, punkty
styczne i rozbieżne z ustaleniami współczesnej nauki.

SBW_K2_W02

prezentacja

SBW_K2_U02

prezentacja

SBW_K2_K06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonywać analiz porównawczych nauk buddyjskich
i nauki współczesnej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dokonywania reﬂeksji nad odmiennymi i pokrewnymi
zjawiskami wiedzy o świecie i człowieki

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do ćwiczeń

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.

- Buddyzm - religia, ﬁlozoﬁa czy nauka?

U1

2.

- Kosmologia buddyjska a kosmologia współczesna

W1

3.

- Atomizm buddyjski, starogrecki i współczesny

W1, K1

4.

- Pustka a problem próżni

W1, U1, K1

5.

- Rola obserwatora w kształtowaniu zjawisk świata wedle ﬁlozoﬁi buddyjskiej i
ﬁzyki kwantowej oraz Problem dualizmu psycho-ﬁzycznego i jego rozwiązania w
buddyzmie i nauce współczesnej

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywny udział, prezentacja
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Psychologia buddyjska – buddyzm we współczesnej psychologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.240.5cd5584cde59f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z problematyką wspólną dla myśli buddyjskiej i psychologii współczesnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zależności i różnice między buddyzmem a psychologią

SBW_K2_W08

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

dokonywać analizy porównawczej tekstów buddyjskich
i tekstów psychologii

SBW_K2_U04

zaliczenie

SBW_K2_K06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego pogłębiania zdobywanej wiedzy
i stosowania podejścia porównawczego

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do zajęć

20

analiza źródeł historycznych

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.

buddyzm i psychologia / religia i nauka

W1, U1, K1

2.

- Problem osobowości i tożsamości w buddyzmie i psychologii współczesnej

W1, U1, K1

3.

Rozumienie świadomości i umysłu w buddyzmie - świadomość we współczesnej
psychologii

W1, U1, K1

4.

Problem osobowości i tożsamości w buddyzmie i psychologii współczesnej

W1, U1, K1

5.

Relacja mózg-świadomość

W1, U1, K1

6.

Teoria emocji w buddyzmie i psychologii

W1, U1, K1

7.

Rozumienie szczęścia w buddyzmie i psychologii

W1, U1, K1

8.

Miejsce medytacji w systemie buddyjskim

W1, U1, K1

9.

Współczesne badania nad mózgiem i medytacją

W1, U1, K1

10.

Żeński i męski pierwiastek w rozumieniu buddyzmu tybetańskiego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie referatu
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Buddyzm a inne religie – fuzja, dialog, konﬂikt
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.240.5cd5584d0c186.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student jest świadomy uwarunkowań, w jakich
rozwijały się współczesne tradycje buddyjskie
w środowiskach zdominowanych przez inne systemy
religijne i ﬁlozoﬁczne.

SBW_K2_W09,
SBW_K2_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

wskazać i scharakteryzować najważniejsze przykłady
synkretyzmu buddyzmu z lokalnymi wierzeniami w Azji
oraz przykłady instytucjonalnych kontaktów między
SBW_K2_U06
buddyjskimi organizacjami a przedstawicielami innych
tradycji.

egzamin pisemny
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U2

student umie odnieść się do kwestii konﬂiktowych
i zapalnych na styku buddyzmu i innych tradycji
w sposób merytoryczny i możliwie obiektywny, oparty
na znajomości kontekstów doktrynalnych
i kulturowych specyﬁcznych dla danego przypadku.

SBW_K2_U01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

określenia zakresu posiadanej wiedzy
i zidentyﬁkowania jej braków

SBW_K2_K09

egzamin pisemny

K2

rzetelnej prezentacji opinii i wniosków w oparciu
o ugruntowane fakty i opinie ekspertów w danej
dziedzinie

SBW_K2_K11

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

45

przygotowanie do egzaminu

45

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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.

1. Buddyzm i hinduizm – historyczny rys relacji
2. Buddyzm i hinduizm w dobie nowożytnej i współcześnie
3. Buddyzm i chrześcijaństwo – krótka historia kontaktów
4. Współczesne relacje buddyzmu i chrześcijaństwa w Azji Południowej i na
Zachodzie
5. Spotkanie buddyzmu i chrześcijaństwa na gruncie praktyki medytacyjnej
6. Buddyzm w konfucjańskim kręgu kulturowym
7. Buddyzm a taoizm we współczesnych chińskich społeczeństwach
8. Buddyzm a shinto w Japonii
9. Buddyzm a szamanizm koreański
10. Buddyzm a chrześcijaństwo w Azji Wschodniej
11. Muzułmanie w krajach buddyzmu Therevada w Azji Południowo-wschodniej
(Birma, Tajlandia i Kambodża)
12. Początki buddyzmu na terenie współczesnego państwa rosyjskiego - Buriacja,
Kałmucja, Tuwa
13. Buddyzm w okresie Imperium Rosyjskiego i Związku Radzieckiego - stosunek
państwa i Cerkwi do buddyzmu i buddystów
14. Buddyzm we współczesnej Rosji

W1, U1, U2, K1, K2

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Na kończącym kurs egzaminie uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na
pytania egzaminacyjne związane z poszczególnymi blokami zagadnień
przedstawionymi na kursie. Egzamin będzie sprawdzał nie tylko
przyswojenie warstwy faktograﬁcznej, ale także umiejętność postrzegania
kwestii omawianych na kursie w szerszej perspektywie kulturoznawczej
bądź ﬁlozoﬁcznej Frekwencja 80 proc. jest minimalnym warunkiem
dopuszczenia do egzaminu Aktywność na zajęciach może być wzięta pod
uwagę przy wystawianiu oceny końcowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Buddyzm na Zachodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.240.5cd5584d2f8bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs zorientowany jest na szerokie nakreślenie obrazu buddyzmu na Zachodzie – od czasów pierwszych prób jego
przeszczepienia aż do chwili obecnej. Po ukończeniu kursu studenci powinni uzyskać klarowny obraz
najważniejszych aspektów akulturacji buddyzmu (głównie) w Europie i Ameryce Północnej. Szczególnie istotnym
celem kursu jest wyrobienie w słuchaczach umiejętności podejścia komparatystycznego, które powinno objawić
się zdolnością do wskazania pewnych stałych i zmiennych czynników, jakie – w perspektywie historycznej –
towarzyszą procesowi adaptacji buddyzmu do nowej rzeczywistości kulturowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zjawiska kulturowe wytworzone przez spotkanie
tradycyjnej kultury buddyjskiej
z przemysłową/postprzemysłową cywilizacją Zachodu.

SBW_K2_W04,
SBW_K2_W05

egzamin ustny

W2

składniki tworzące tożsamości nowych buddyjskich
wspólnot.

SBW_K2_W08,
SBW_K2_W09

egzamin ustny

W3

dziedzictwa kultur buddyjskich i procesy ich
historycznego rozwoju w zetknięciu ze zbiorem
nowych wpływów.

SBW_K2_W10

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zweryﬁkować wiarygodność źródeł wiedzy na temat
kultury buddyzmu i poddać je krytycznej ocenie.

SBW_K2_U01

egzamin ustny

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę i analizować teksty
naukowe odnoszące się do różnych wymiarów myśli
i kultury buddyjskiej.

SBW_K2_U04

egzamin ustny

U3

rozpoznać oraz przeprowadzić pełną analizę
i interpretację wytworów kultury buddyjskiej zgodnie
z metodologią dyscyplin adekwatnych dla badań nad
buddyzmem.

SBW_K2_U05

egzamin ustny

U4

prezentować efekty swoich analiz w formie pisemnych
prac naukowych oraz wystąpienia ustnego.

SBW_K2_U08

egzamin ustny

U5

wykazać podobieństwa i różnice pomiędzy badanym
obszarem kulturowym a kulturami Zachodu, jak też
pomiędzy różnymi strategiami kreowania dziedzictwa
kulturowego.

SBW_K2_U02

egzamin ustny

SBW_K2_K01

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania i pracy w grupie dzięki przyjmowaniu
różnych ról oraz samodzielnemu organizowaniu
i realizowaniu wyznaczonych zadań.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przygotowanie do egzaminu

45

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie referatu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rys historyczny: pierwsze kontakty, rozwój Dharmy buddyjskiej w Europie i
Amerykach.

W2, W3, U1, U2

2.

Buddyzm i kontrkultura.

W1, W2, W3, U1, U2

3.

Buddyzm w Polsce: historia, struktura, specyﬁka.

W2, W3, U1, U2

4.

Akulturacja buddyzmu na Zachodzie: „lost in translation?”.

W1, U1, U2, U5

5.

Ani mnisi, ani świeccy – o praktyce zachodnich buddystów.

W1, W2, W3, U3

6.

Buddyzm i psychologia; „mindfulness” i jej potencjał terapeutyczno-leczniczy.

W1, W3, U3

7.

Buddyzm wobec wojen i konﬂiktów.

W1, W3, U1, U2, U3

8.

Dziedzictwo buddyjskiego modernizmu na przykładzie buddyzmu
zaangażowanego, humanistycznego (Yin Shun), indyjskiej nawajany, Vipassana
Movement, Soka Gakkai itd.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U5

9.

Projekt buddyzmu sekularnego.

W1, W3, U2, U5

10.

Problem legitymizacji żeńskiej sanghi i święceń mniszek.

W1, W2, U3, U5

11.

Feministyczna interpretacja buddyzmu.

W1, U2, U3

12.

Kontrowersje i skandale w łonie sanhgi.

W1, W2, W3, U1, U2, U5

13.

Buddyjskie tropy w zachodniej popkulturze.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie do zajęć - lektura tekstów. Przygotowanie krótkiego
referatu. Egzamin ustny.
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Buddhism and Gender
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.240.620e0249af610.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

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

Celem zajęć jest prześledzenie, w jaki sposób role płciowe są skonstruowane w tradycjach buddyjskich, a także
analiza buddyjskich postaw wobec ciała i seksualności. Lektury skupią się na konceptualizacji kobiecości,
męskości i trzeciej płci w pismach buddyjskich i ich wpływie tych koncepcji na współczesne społeczeństwa.

Efekty uczenia 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 jaki sposób konstruowane jest
pojęcie płci kulturowej w tradycjach buddyjskich

SBW_K2_W02,
SBW_K2_W04,
SBW_K2_W10

zaliczenie pisemne

W2

student zna stanowiska wobec wyświęcania mniszek
buddyjskich

SBW_K2_W10

zaliczenie pisemne

SBW_K2_U01,
SBW_K2_U02,
SBW_K2_U04,
SBW_K2_U09

zaliczenie pisemne

K1

student jest gotów do rzetelnej prezentacji opinii
i wniosków w oparciu o ugruntowane fakty i opinie
ekspertów w danej dziedzinie

SBW_K2_K03,
SBW_K2_K06,
SBW_K2_K08,
SBW_K2_K09,
SBW_K2_K11

zaliczenie pisemne

K2

student jest gotów do zachowania postawy szacunku
i tolerancji wobec innych tradycji kulturowych

SBW_K2_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować teksty źródłowe
i opracowania dotyczące zagadnienia płci kulturowej
w buddyzmie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

45

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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.

Strategie badawcze wobec płci kulturowej w buddyzmie

W1, U1

2.

Buddyjskie koncepcje kobiecości, męskości i trzeciej płci

W1, W2, U1, K1

3.

Postawy wobec ciała i seksualności

W1, W2, U1, K1

4.

Żeński monastycyzm i jego współczesne problemy

W1, W2, U1, K1, K2

5.

Buddyjski feminizm w Azji i na Zachodzie

W1, W2, U1, K1, K2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne obecność, aktywność na zajęciach, zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca lekturę artykułów naukowych oraz uczestnictwo w dyskusji. Obecność
obowiązkowa

Sylabusy
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Przyszłość buddyzmu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.280.5cd5584eb3e2d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

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
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs pomyślany jest jako medium umożliwiające studentom tworzenie scenariuszy na temat prawdopodobnej,
alternatywnej przyszłości religii buddyjskiej w Azji i na Zachodzie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

stan najnowszych badań dotyczących rozwoju
buddyzmu w Azji i na Zachodzie w historii najnowszej.

SBW_K2_W02,
SBW_K2_W03,
SBW_K2_W04

esej, prezentacja
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W2

możliwości analizy i interpretacji wybranych
SBW_K2_W08,
elementów buddyjskiej doktryny celem kontekstowego
SBW_K2_W09
osadzenia jej w mozaice kulturowej współczesności.

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje,
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz
formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

SBW_K2_U01

esej, prezentacja

U2

dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk
kulturowych z perspektywy interdyscyplinarnej.

SBW_K2_U02

esej, prezentacja

U3

analizować teksty naukowe w celu wypracowania
oryginalnej hipotezy w oparciu o swoją wiedzę.

SBW_K2_U04

esej, prezentacja

U4

konfrontować zdobytą wiedzę z najnowszym stanem
badań dotyczącym perspektyw rozwoju buddyzmu.

SBW_K2_U06

esej, prezentacja

U5

prezentować efekty swoich analiz w formie pisemnych
prac naukowych i wystąpień ustnych.

SBW_K2_U08

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania i pracy w grupie oraz realizowania
wyznaczonych zadań.

SBW_K2_K01

prezentacja

K2

zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych.

SBW_K2_K03

prezentacja

K3

rozpoznawania wyzwań ważnych dla swojego rozwoju
oraz ustawicznego doskonalenia wiedzy
i umiejętności.

SBW_K2_K06

esej, prezentacja

K4

rozwijania swoich zainteresowań.

SBW_K2_K07

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Różne wizje Dharmy buddyjskiej i jej przyszłości w ruchach powstałych w XX w.
(Soka Gakkai, nowa Kadampa, Vipassana Movement, nowy buddyzm tajwański
[np. Dharma Drum Mountain], Wspólnota Buddyjska Triratna);

W1, W2, U1

2.

Zachodni buddyzm sekularny jako podstawa do rozważań nad możliwymi
modelami rozwoju Dharmy w XXI wieku.

W1, W2, U1

3.

Problem rozróżnienia niezbywalnych komponentów doktrynalnych i praktycznych
buddyzmu od możliwych do pominięcia uwarunkowań kulturowych.

U2, U3, U4, U5, K1, K2,
K3, K4

4.

Czy buddyzm bez soteriologii jest możliwy?

U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4

5.

Czy buddyzm może przetrwać jako wyłącznie ruch świecki?

U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach oraz aktywne w nich uczestnictwo na bazie lektury
tekstów. Praca pisemna i prezentacja ustna.

188 / 198

Buddyjska sztuka i turystyka religijna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.280.5cd5584edec32.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

wprowadzenie w problematykę sztuki buddyjskiej i jej współczesnego wykorzystania w turystyce

C2

przekazanie wiedzy obejmującej: główne tematy ikonograﬁczne, style i dzieła buddyjskie wraz z kontekstami:
historycznym, politycznym i kulturowym, kreującymi oblicze danej epoki i obszaru, rolę tych dzieł współcześnie,
w tym potencjał turystyczny zabytków kultury materialnej buddyzmu

C3

zapoznanie studentów z podstawowymi metodami analizy i interpretacji sztuki buddyjskiej.

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/-ka zna i rozumie współczesne metody analizy
i interpretacji dzieł sztuki buddyjskiej

SBW_K2_W05

egzamin pisemny

W2

wykazuje się pogłębioną znajomością artefaktów
buddyjskiej kultury materialnej

SBW_K2_W07

egzamin pisemny

W3

zna tendencje rozwojowe współczesnej sztuki
buddyjskiej

SBW_K2_W11

egzamin pisemny

U1

potraﬁ rozpoznać różne rodzaje dzieł sztuki
buddyjskiej oraz przeprowadzić ich analizę
i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretycznometodologicznymi perspektyw badawczych
właściwych naukom o kulturze i religii

SBW_K2_U06

egzamin pisemny

U2

potraﬁ poprawnie stosować specjalistyczną
terminologię studiów nad buddyzmem i dyscyplin
pokrewnych

SBW_K2_U10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość roli buddyjskiego dziedzictwa
kulturowego

SBW_K2_K02

egzamin pisemny

K2

ma świadomość zachowania postawy szacunku wobec
innych tradycji kulturowych

SBW_K2_K03

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do egzaminu

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.

Czytanie sztuki buddyjskiej – kody kulturowe.

K2

2.

Tzw. okres anikoniczny w sztuce buddyjskiej.

W2, K1

3.

Kult relikwii. Stupa i jej przeobrażenia.

W2, U1, K1

Sylabusy
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4.

Powstanie i rozwój wizerunków.

W2, U2

5.

Budda urodził się w Nepalu? Lumbini i Kapilavastu – miejsca narodzin i młodości
Siddharty Gotamy.

W1, W2

6.

Śladami Buddy – miejsca pielgrzymkowe buddyzmu w Indiach (Bodh Gaja,
Sarnath, Kushinagar).

W2

7.

Buddyjskie artefakty Jedwabnego Szlaku – próby ratowania dziedzictwa.

W2, U1

8.

Ośrodki pielgrzymkowe Sri Lanki – turystyczny potencjał i jego wykorzystanie.

W2

9.

Centrum i peryferie: dziedzictwo Birmańczyków, Monów, Szanów, Arakańczyków i
Karenów.

W2, K1

10.

Od Sukhothai do Bangkoku – dawne i dzisiejsze ośrodki kultu w Tajlandii i Laosie.

W2

11.

Święte góry buddyzmu chińskiego, najważniejsze buddyjskie zabytki Korei i
Japonii.

W2, W3

12.

Kult Awalokiteśwary i miejsca jego kultu.

W2, U1

13.

Kosmologia buddyjska i jej odwzorowania w sztuce. Kult arhatów i bodhisattwów.

W1, W2

14.

Sztuka buddyzmu tantrycznego rejonu Himalajów (Nepal, Tybet, Bhutan) i
Mongolii. Komercjalizacja vs utrwalanie dziedzictwa.

W2, K1

15.

Różne modele i strategie rozwoju turystyki religijnej.

W3, K2

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

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny składa się z zadań zamkniętych i otwartych,
poświęconych poszczególnym tematom omawianym na kursie. Aby
zaliczyć kurs, należy uzyskać co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z
całości zadań egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończenie studiów pierwszego stopnia

Sylabusy
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Buddyjskie praktyki kultowe, obrzędy i święta
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.280.5cd5584f0ef44.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W wyniku ukończenia kursu studenci zdobędą kompetencje potrzebne do wyróżnienia konstytutywnych
elementów buddyjskiej koncepcji wiary i odróżnienia jej od idei wiary obecnej w innych tradycjach religijnych (np.
w hinduizmie i chrześcijaństwie).

C2

W wyniku ukończenia kursu studenci będą potraﬁli wskazać uniwersalne toposy w ramach praktyk
medytacyjnych i rytuałów, a następnie scharakteryzować ich realizacje w tradycjach/szkołach buddyjskich
na świecie.

C3

W wyniku ukończenia kursu studenci uzyskają umiejętność wskazania źródeł buddyjskich rytuałów i ich
oddziaływanie z kultowymi działaniami reprezentantów innych tradycji religijnych.

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

możliwości wykorzystania perspektyw badawczych
wchodzących w skład badań nad buddyzmem
do badania buddyjskiej obrzędowości w Azji
i na Zachodzie.

SBW_K2_W03,
SBW_K2_W04

egzamin pisemny

W2

buddyjską ortopraksję jako element kształtujący
kultury buddyjskie i życie wielkich grup społecznych.

SBW_K2_W08

egzamin pisemny

W3

przejawy i znaczenie dziedzictwa kulturowego
i tożsamości kulturowej opartej na przynależności
do buddyzmu rozumianego jako system praktyk.

SBW_K2_W05,
SBW_K2_W09

egzamin pisemny

U1

samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje,
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz
formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

SBW_K2_U01

egzamin pisemny

U2

krytycznie ewaluować źródła traktujące o obrzędowej
warstwie różnych kultur buddyjskich i konfrontować
z nimi swoje własne stanowisko.

SBW_K2_U02,
SBW_K2_U03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozpoznawania wyzwań dla własnego rozwoju oraz
ustawicznego doskonalenia wiedzy i umiejętności.

SBW_K2_K06,
SBW_K2_K07

egzamin pisemny

K2

docenienia roli dziedzictwa kulturowego własnego
państwa i innych obszarów kulturowych.

SBW_K2_K02

egzamin pisemny

K3

zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych.

SBW_K2_K03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Buddyjskie praktyki kultowe: pokłony, recytacje, śpiewy.

W1, U1

Sylabusy
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2.

Wiara w buddyzmie.

W2, U1, U2, K1, K2, K3

3.

Kult stupy i relikwii.

W2, U1, U2, K1, K2, K3

4.

Praktyki typu anusmryti.

W2, U1, U2, K1, K2, K3

5.

Kult buddów i bodhisattwów (1).

W2, U1, U2, K1, K2, K3

6.

Kult buddów i bodhisattwów (2).

W2, U1, U2, K1, K2, K3

7.

Kult tekstów i wyobrażeń ikonograﬁcznych.

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

8.

Pudźa i rytuał.

W2, U1, U2, K1, K2, K3

9.

Samospalenia i inne akty samopoświęcenia.

W2, U1, U2, K1, K2, K3

10.

Pielgrzymki (1).

W2, U1, U2, K1, K2, K3

11.

Pielgrzymki (2).

W2, U1, U2, K1, K2, K3

12.

Obrzędy związane z cyklem życia.

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

13.

Święta i festiwale (1).

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

14.

Święta i festiwale (2).

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach. Egzamin pisemny.
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Medytacja buddyjska z perspektywy studiów nad mistycyzmem
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia nad buddyzmem współczesnym

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSBWS.280.1559035643.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

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
0221Religia i teologia

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: 60

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zjawiskiem, z którym często spotykają się osoby zainteresowane buddyjską medytacją, jest prezentacja tejże
w formie uniwersalnej, wykraczającej poza buddyzm i możliwej do połączenia z każdą inną religią lub
światopoglądem świeckim. W dobie globalizacji i przemian zachodzących w ramach buddyjskiego modernizmu
zjawisko to jest silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej w historii buddyzmu. Odwiedzając ośrodek medytacji
buddyjskiej w krajach zachodnich, można spotkać liczną część praktykujących, którzy swoją praktykę interpretują
w terminach przykładowo chrześcijańskich lub tych zaczerpniętych z różnych dziedzin psychologii, względnie
z New Age. Podróżując po buddyjskich krajach azjatyckich, można odwiedzić klasztory, w których organizowane
są wykłady, kursy lub dłuższe warsztaty medytacji w formie odosobnień, podczas których można usłyszeć, iż
medytacja buddyjska nie jest związana z żadną religią i z powodzeniem może być praktykowana przez
chrześcijan, muzułmanów, bowiem szczegółowy kontekst doktrynalny nie jest istotny. Zjawisko to jest typowe dla
szkół i nurtów buddyjskich powstałych współcześnie, zarówno na Zachodzie jak i w Azji. Niektóre szkoły medytacji
uczyniły z tego swoją główną cechę charakterystyczną. Naświetlone zjawisko staje się problematyczne, jeśli
wzięty pod uwagę zostanie fakt tradycyjnych, silnych związków medytacji buddyjskiej z ﬁlozoﬁą lub doktryną
buddyzmu. Ta druga wykazuje złożoność tak silną i jest zjawiskiem w historii religii tak specyﬁcznym, że uznanie
jej za nieważną w procesie nauki buddyjskiej medytacji skłania do krytycznej reﬂeksji. W istocie reﬂeksja nad
uniwersalnymi i/lub kontesktualnymi aspektami medytacji i doświadczeń religijnych nie jest nowa. Trwa ona
nieprzerwanie od ponad stu lat w ramach dyscypliny naukowej zwanej czasem studiami nad mistycyzmem (study
of mysticism). Badacze reprezentujący tę dyscyplinę od przełomu wieku XIX i XX toczą debatę, której celem jest
albo opisanie „uniwersalnego rdzenia” (universal core) wszystkich doświadczeń mistycznych, albo uzasadnienie
nieredukowalność różnych doświadczeń do żadnego z uniwersalnych modeli, względnie wytyczenie drogi środka
pomiędzy obydwoma stanowiskami. W ramach kursu zostaną zaprezentowane uczestnikom i uczestniczkom
metody badawcze wypracowane w ramach studiów nad mistycyzmem. Umożliwią one krytyczny namysł nad
uniwersalnymi tendencjami we współczesnym podejściu do medytacji buddyjskiej oraz opanowanie sposobów ich
adaptacji do badań nad wybranymi formami medytacji. Kurs podzielony jest na dwie główne części. W pierwszej
części omówione zostaną stanowiska uniwersalizmu (zwanego czasem też perenializmem lub esencjalizmem),
kontekstualizmu (zwanego czasem także konstruktywizmem) i ich syntezy, któremu to omówieniu będą
towarzyszyć próby interpretacji tekstów źródłowych przez pryzmat omawianego na danych zajęciach stanowiska
teoretycznego. Druga część kursu poświęcona będzie bardziej szczegółowym zjawiskom, które również zostaną
ujęte przez pryzmat metodologii oraz jej aplikacji do zrozumienia tekstów źródłowych. Każde spotkanie
obejmować będzie dwie przeplatające się części: metodologiczną i badawczą. Część metodologiczna będzie
zajmować pierwszą połowę spotkania. Druga połowa będzie poświęcona badaniom nad wybranymi tekstami
źródłowymi. Będą to teksty reprezentujące głównie tradycję therawady i szkoły Azji Wschodniej. Literatura
na każde zajęcia będzie udostępniana w wersji elektronicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zob. cele kształcenia i powiązane efekty

SBW_K2_W01,
SBW_K2_W02,
SBW_K2_W03,
SBW_K2_W05,
SBW_K2_W06,
SBW_K2_W07,
SBW_K2_W09

zaliczenie na ocenę

SBW_K2_U01,
SBW_K2_U02,
SBW_K2_U03,
SBW_K2_U04,
SBW_K2_U05,
SBW_K2_U10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Zob. cele kształcenia i powiązane efekty

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

Zob. cele kształcenia i powiązane efekty

SBW_K2_K01,
SBW_K2_K02,
SBW_K2_K03,
SBW_K2_K06,
SBW_K2_K07,
SBW_K2_K09,
SBW_K2_K10,
SBW_K2_K11

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

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.

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć: omówienie podstawowych terminów
(mistycyzm, medytacja,
kontemplacja, doświadczenie religijne, perenializm, esencjalizm, uniwersalizm,
konstruktywizm,
kontekstualizm...) i problemów badawczych; uzgodnienie formalnych zasad
uczestnictwa w kursie.

W1, U1, K1

2.

2. Stonowany uniwersalizm i elementy konstytutywne doświadczenia
mistycznego; analizowany przypadek: wątki biograﬁi/hagiograﬁi
Buddy.

W1, U1, K1

3.

3. Stanowczy uniwersalizm i wspólna zasada wszystkich doświadczeń
mistycznych; analizowany przypadek: satipaṭṭhāna i/lub systemy pokrewne.

W1, U1, K1

4.

4. Stonowany kontekstualizm i typologie doświadczeń mistycznych; analizowany
przypadek: kategorie buddyjskich technik
medytacyjnych.

W1, U1, K1

5.

5. Stanowczy kontekstualizm i ogólny postulat nieredukowalności pojedynczych
doświadczeń mistycznych; analiza
kontekstów medytacji buddyjskiej.

W1, U1, K1

6.

6. Uniwersalizm/kontekstualizm; analizowany przypadek: do wyboru.

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

7. Mistycyzm ekstrawertyczny; analizowane przypadki: medytacja w codziennym
życiu, medytacje
nad zwłokami, buddhānussati, nianfo...

W1, U1, K1

8.

8. Mistycyzm introwertyczny; analizowane przypadki: ānāpānasati/liu miao men.

W1, U1, K1

9.

9. Zagadnienie czystej świadomości; analizowane przypadki: jhāna/dhyāna,
chan/zen.

W1, U1, K1

10.

10. Niewyrażalność doświadczenia mistycznego; analizowane przypadki:
zagadnienie
przebudzenia, koany i huatou.

W1, U1, K1

11.

11. Droga mistyczna a doświadczenia szczytowe; analizowany przypadek: do
wyboru.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Pozytywna ocena z egzaminu, uczestnictwo w zajęciach
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Nazwa kierunku:

Advanced Materials and Nanotechnology

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 ﬁzyczne

94%

Nauki o kulturze i religii 3%
Językoznawstwo

2%

Nauki prawne

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia na kierunku Advanced Materials and Nanotechnology (AMN) II stopnia realizują wybrane cele uczenia się z zakresu
nanonauki, zaawansowanych materiałów i nanotechnologii. Kierunek ten prowadzony jest przez Wydział Fizyki, Astronomii i
Informatyki Stosowanej, który posiada kategorię naukową A+. Na UJ nie istnieją inne podobne kierunki, które prowadzone są
w języku angielskim.

Koncepcja kształcenia
Mając świadomość konieczności nadążania za wyjątkowo szybkim rozwojem nowych technologii pragniemy kształcić
ekspertów, którzy mogą rozwiązywać podstawowe problemy z zakresu zarówno nowych typów urządzeń elektronicznych jak
i alternatywnych źródeł energii. Mając na uwadze również fakt, iż większość nowych i pożądanych technologii opiera się na
połączeniu badań z zakresu nanotechnologii, fotoniki, elektroniki organicznej wspomaganych przez nowoczesne metody
obliczeniowe i techniki analityczne, w tym oparte na promieniowaniu synchrotronowym, proponowane 4-semestralne studia
magisterskie Advanced Materials and Nanotechnology (AMN) obejmują wszystkie powyższe zagadnienia. Studia te
prowadzone są w języku angielskim, co sprawia, że dedykowane są zarówno osobom mieszkającym w Polsce jak i
obcokrajowcom. Studia AMN (drugiego stopnia) umożliwią studentowi zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z
zakresu nauki o zaawansowanych materiałach i nanotechnologii, bazując na uzyskanych podczas studiów pierwszego
stopnia podstawach ﬁzyki, chemii lub inżynierii materiałowej. We wszystkich czterech semestrach bardzo dużą część zajęć
ma formę laboratoriów, które odbywają się w laboratoriach naukowych. Praca dyplomowa jest zintegrowana z pracą grup
badawczych. Taka koncepcja kształcenia na nowatorskim i interdyscyplinarnym kierunku jest zgodna z misją i celami
strategicznymi UJ poprzez wytyczanie nowych kierunków rozwoju i integrację nauczania z badaniami naukowymi.

Charakterystyka kierunku
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Cele kształcenia
Uruchomienie kierunku Advanced Materials and Nanotechnology zapoczątkowało nowy rozdział działań edukacyjnych na
Wydziale FAIS odpowiadających na aktualne wyzwania cywilizacyjne a do takich zaliczają się potrzeby związane z budową
nowych typów urządzeń elektronicznych czy odnawialnych źródeł energii. Absolwent studiów AMN II stopnia posiada szeroką
wiedzę z zakresu nauki o materiałach i podstawach nanotechnologii, oraz doświadczenie, które pozwali mu się poruszać w
świecie zaawansowanych materiałów, urządzeń i systemów.
Głęboko rozumie i analizuje, z pozycji interdyscyplinarnych, typowe i nietypowe problemy dotyczące syntezy, struktury i
właściwości zaawansowanych materiałów i nanomateriałów oraz urządzeń zbudowanych w oparciu o te materiały (z
uwzględnieniem efektów nanoskalowych).
Potraﬁ samodzielnie obsługiwać zaawansowaną aparaturę badawczą i prowadzić badania materiałowe przy użyciu tej
aparatury. Posiada czynną znajomość języka angielskiego.
Wykazuje biegłość w korzystaniu i obsłudze systemów informatycznych i specjalistycznych programów komputerowych oraz
umiejętność podejmowania twórczych inicjatyw dotyczących problematyki zaawansowanych materiałów i nanotechnologii.
Posiada umiejętność współpracy z ludźmi i zna podstawy kierowania zespołami.
Ma wpojone nawyki autonomicznego działania, krytycznej ewaluacji wyników, odpowiedzialności za prowadzone prace oraz
ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na osoby posiadające przygotowanie w zakresie nauki o nowych/zaawansowanych
materiałach i nanotechnologii, które to nauki bazują na ﬁzyce, chemii i inżynierii materiałowej. Absolwentów takich
poszukują zarówno instytucje prowadzące badania naukowe, fundamentalne i stosowane, jak i ﬁrmy zajmujące się
zaawansowaną technologią produkcyjną, będące zapleczem badawczo-rozwojowym i diagnostycznym przemysłu, laboratoria
kontroli jakości, przemysł farmaceutyczny, chemiczny, elektroniczny, tworzyw sztucznych oraz inny oparty na
zaawansowanych materiałach. Zapewnienie odpowiedniej liczby takich absolwentów jest istotnym czynnikiem rozwoju
gospodarczego w obszarze zaawansowanych technologii.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Przewidziane dla kierunku AMN efekty uczenia się pozwalają na wykształcenie osób posiadających pogłębioną wiedzę z
zakresu nauki o materiałach i nanotechnologii, posiadających umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce i umiejętność
rozwiązywania złożonych problemów z pogranicza ﬁzyki, chemii i inżynierii materiałowej. Wiele z efektów uczenia się,
nabywanych podczas zajęć laboratoryjnych, ma praktyczne zastosowanie w przyszłej pracy absolwentów w laboratoriach
naukowo-badawczych lub przemysłowych.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Na Wydziale FAIS prowadzone są eksperymentalne i teoretyczne badania dotyczące m.in. ﬁzyki stanów skondensowanych
oraz nauki o zaawansowanych materiałach (ze szczególnym uwzględnieniem związków międzymetalicznych,
półprzewodników, magnetyków, dielektryków, ciekłych kryształów i polimerów); ﬁzyki powierzchni w tym ﬁzyki nanostruktur
i nanotechnologii; ﬁzyki atomowej, molekularnej i fotoniki; ﬁzyki statystycznej; ﬁzyki jądrowej; ﬁzyki medycznej oraz
bioﬁzyki; ﬁzyki wysokich energii i teorii cząstek elementarnych; astronomii i astroﬁzyki; teorii pola i ogólnej teoria
względności; informatycznych metod analizy danych i metod projektowania wspomaganych komputerowo. Wydział FAIS
posiada kategorię naukową A+.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Badania naukowe na Wydziale FAIS prowadzone są przede wszystkim w dyscyplinie ﬁzyki, do której przypisany jest nowy
kierunek Advanced Materials and Nanotechnology. Osoby zaangażowane w dydaktykę prowadzą również aktywnie badania
naukowe, co pozwala na bieżąco wprowadzać nowe treści programowe, poszerzając i aktualizując ofertę kształcenia. Ma to
miejsce na prawie wszystkich kierunkowych kursach AMN, a zwłaszcza podczas przygotowywania prac dyplomowych,
których realizacja z zasady odbywa się w laboratoriach naukowych i których tematyka jest ściśle związana z tematyką prac
grup badawczych pracujących na Wydziale FAIS.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Wydział FAIS dysponuje nowym budynkiem na III Kampusie UJ. Znajdują się w nich sale wykładowe z zapleczem
demonstracyjnym z podstaw ﬁzyki i nanotechnologii, pracownie komputerowe z potrzebnym oprogramowaniem, sale
wykładowe i ćwiczeniowe ze sprzętem audiowizualnym, specjalistyczne laboratoria badawcze, gdzie realizowane są
pracownie specjalistyczne oraz prace dyplomowe. Biblioteka wydziałowa jest dobrze zaopatrzona w podstawowe podręczniki,
zaawansowane monograﬁe i publikacje oraz w czasopisma naukowe. W bibliotece znajdują się także miejsca dla
samodzielnej pracy studentów. Studenci mogą korzystać z sieci komputerowej – stacjonarnej w laboratoriach
komputerowych, oraz mobilnej – na terenie całego Wydziału. Poprzez sieć studenci mają dostęp do olbrzymich zbiorów
literatury i oprogramowania dostępnych dla pracowników i studentów UJ. Studenci mogą także korzystać ze studenckich
licencji na oprogramowanie (w tym oprogramowanie Microsoft, Mathematica, Statistica, Origin), wykupionych przez Wydział.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0533

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Student realizuje przedmioty według planu studiów AMN II stopnia, zgodnie z ogólnym regulaminem studiów UJ. Kursy są
podzielone na obowiązkowe i fakultatywne do wyboru, tak aby conajmniej 30 % uzyskanych przez studenta punktów ECTS
mogła być uzyskana z zaliczenia kursów do wyboru. Program semestralny jest tak skontruowany aby ostatni, czwarty
semestr był poświęcony głównie na przygotowanie pracy dyplomowej.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

121

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

100

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

3

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

38

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

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

5

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1210

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
brak praktyk

Ukończenie studiów

Program
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Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
pozytywna ocena z pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

AMN_K2_W01

Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu nanonauki i
nanotechnologii

P7U_W, P7S_WG

AMN_K2_W02

Absolwent zna i rozumie klasyczne i kwantowe teorie ﬁzyczne opisujące właściwości
materiałów w skali nanometrowej

P7U_W, P7S_WG

AMN_K2_W03

Absolwent zna i rozumie podstawy działania technik eksperymentalnych
wykorzystywanych w badaniach materiałowych w zakresie meso- i nanoskali

P7U_W, P7S_WG

AMN_K2_W04

Absolwent zna i rozumie techniki i procesy wytwarzania nanostruktur i
zaawansowanych materiałów

P7U_W, P7S_WG

AMN_K2_W05

Absolwent zna i rozumie kierunki rozwoju w projektowaniu zaawansowanych
materiałów

P7U_W, P7S_WG

AMN_K2_W06

Absolwent zna i rozumie podstawy metod numerycznych stosowanych do analiz
statystycznych oraz analiz dużej ilości danych

P7U_W, P7S_WG

AMN_K2_W07

Absolwent zna i rozumie podstawy numerycznych metod obliczeniowych
wykorzystywanych do opisu właściwości materiałów na poziomie atomowym i
molekularnym

P7U_W, P7S_WG

AMN_K2_W08

Absolwent zna i rozumie zaawansowane techniki obrazowania stosowane w
badaniach materiałowych

P7U_W, P7S_WG

AMN_K2_W09

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności
intelektualnej

P7U_W, P7S_WK

Kod

Treść

PRK

AMN_K2_U01

Absolwent potraﬁ zastosować zdobytą wiedzę z ﬁzyki i nanonauki do syntetycznego
opisu właściwości ﬁzykochemicznych badanych materiałów

P7U_U, P7S_UW

AMN_K2_U02

Absolwent potraﬁ planować i przeprowadzać eksperymenty dotyczące
charakteryzacji zaawansowanych materiałów

P7U_U, P7S_UW

AMN_K2_U03

Absolwent potraﬁ weryﬁkować wyniki eksperymentów, obserwacji oraz obliczeń
teoretycznych, a także przedyskutować ich wiarygodność

P7U_U, P7S_UW

AMN_K2_U04

Absolwent potraﬁ korzystać z najnowszych osiągnięć nanonauki, zwłaszcza w
projektowaniu i doborze nanomateriałów do różnych zastosowań praktycznych

P7U_U, P7S_UW

AMN_K2_U05

Absolwent potraﬁ obsługiwać aparaturę specjalistyczną do charakteryzowania
nanomateriałów oraz komunikować się z różnymi odbiorcami dla których te badania
wykonuje

P7U_U, P7S_UK

AMN_K2_U06

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku
kształcenia, przygotować pisemne raporty dotyczące wyników prowadzonych badań
oraz wykonywać analizę statystyczną na zestawie danych

P7U_U, P7S_UK

AMN_K2_U07

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+

P7U_U, P7S_UK

AMN_K2_U08

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować i realizować własne uczenie się

P7U_U, P7S_UU

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

AMN_K2_U09

Absolwent potraﬁ współpracować w grupie tematycznej z umiejętnością
podejmowanie roli wiodącej

P7U_U, P7S_UO

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

AMN_K2_K01

Absolwent jest gotów do prawidłowej identyﬁkacji i roztrzygania praktycznych
problemów z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej zastosowania zaawansowanych
materiałów i nowych technologii

P7U_K, P7S_KK

AMN_K2_K02

Absolwent jest gotów do uzupełniania posiadanej wiedzy w związku z dynamicznym
rozwojem nauki o zaawansowanych materiałach i nanotechnologii oraz nawiązywania
kontaktu z otoczeniem eksperckim

P7U_K, P7S_KK

AMN_K2_K03

Absolwent jest gotów do nawiązania współpracy w zespole w celu rzetelnego i
terminowego wykonywania powierzonych zadań

P7U_K

AMN_K2_K04

Absolwent jest gotów do oceny wpływu wdrażania poznanych technik i technologii na
środowisko naturalne, potraﬁ stosować idee zrównoważonego rozwoju

P7U_K

AMN_K2_K05

Absolwent jest gotów do pełnienia roli badacza, technologa i menadżera w dziedzinie
nanotechnologii i w dziedzinach pokrewnych

P7U_K, P7S_KO

AMN_K2_K06

Absolwent jest gotów do przestrzegania i rozwijania zasad etyki wykonywanego
zawodu

P7U_K, P7S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 1, dobierając przedmioty fakultatywne o charakterze
ogólnym z dostępnych w ofercie dla 1 semestru za min. 8 ECTS

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

BHK

4

-

zaliczenie

O

Introduction to Nanotechnology

45

5,0

egzamin

O

Introduction to Statistical Data Analysis and Machine Learning
methods

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Physical Laboratory

45

4,0

zaliczenie

O

Atomistic Computer Modeling in Materials Science

45

5,0

egzamin

O

European Studies

30

4,0

egzamin

O

English language I

30

1,0

zaliczenie

O

Specialist Seminar

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

LabVIEW - programming for industry and research

45

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Python - programming for industry and research

45

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 2, dobierając przedmioty fakultatywne o charakterze
ogólnym z dostępnych w ofercie dla 2 semestru za min. 8 ECTS

Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Nanostructures – properties and formation

45

5,0

egzamin

O

Scanning probe microscopies – imaging and touching of the
nanoworld

30

4,0

egzamin

O

Organic electronics

30

4,0

egzamin

O

Advanced methods of material characterization

90

7,0

zaliczenie na
O
ocenę

English language II

30

2,0

egzamin

O

Molecular modelling by quantum chemistry methods

45

5,0

egzamin

F

Molecular modelling of materials

45

5,0

egzamin

F

Molecular electronics

30

3,0

zaliczenie

F

Semiconductors

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Plany studiów
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Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 3, dobierając przedmioty fakultatywne o charakterze
ogólnym z dostępnych w ofercie dla 3 semestru za min. 17 ECTS

Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Photonics – selected trends of modern photonics

45

5,0

egzamin

O

Thermodynamics and atomistic modelling of structural
transformations in crystalline materials

30

3,0

egzamin

O

X-ray optics

30

4,0

egzamin

O

Intellectual Property

10

1,0

egzamin

O

Master thesis seminar I

30

2,0

zaliczenie

O

Master work laboratory I

120

10,0

zaliczenie

F

Polymers

30

4,0

egzamin

F

Photonic materials

30

3,0

zaliczenie

F

Memristive materials

30

3,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 4, dobierając przedmioty fakultatywne o charakterze
ogólnym z dostępnych w ofercie ogólnowydziałowej za min. 5 ECTS. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego
kierownik studiów decyduje, które z zajęć o charakterze fakultatywnym, uruchamianych na Wydziale FAIS, zostaną
udostępnione studentom AM&N w danym roku.

Semestr 4
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Master work laboratory II

210

18,0

zaliczenie

O

Master thesis seminar II

30

3,0

zaliczenie

O

Synchrotron radiation

30

5,0

egzamin

F

Facultative lectures of FAIS

30

5,0

egzamin

F

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Introduction to Nanotechnology
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.210.5e4bdac42088d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z istotą nanotechnologii.

C2

Uświadomienie słuchaczom multidyscyplinarności nanotechnologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

różnicę między nanonauką i nanotechnologią.

AMN_K2_W01

egzamin ustny

13 / 102

W2

różnicę między wytwarzaniem laboratoryjnym
nanostruktur a ich produkcją przemysłową.

AMN_K2_W01

egzamin ustny

W3

prawa skalowania.

AMN_K2_W02

egzamin ustny,
zaliczenie

W4

związek między strukturą a właściwościami
nanomateriałów i nanostruktur.

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02

egzamin ustny

W5

podstawy nanomechaniki.

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02

egzamin ustny,
zaliczenie

W6

podstawy nanoelektroniki

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02

egzamin ustny,
zaliczenie

W7

podstawy opisu transportu ciepła oraz mechaniki
płynów w nanoskali.

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02

egzamin ustny,
zaliczenie

W8

podstawowe elementy nanooptyki.

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02

egzamin ustny,
zaliczenie

W9

podstawy nanobiotechnologii i nanomedycyny.

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02

egzamin ustny,
zaliczenie

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U08

zaliczenie

AMN_K2_K02

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozwiązać elementarne problemy rachunkowe
z zakresu nanonauki i nanotechnologii.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzupełniania wiedzy z zakresu ﬁzyki i chemii
o zagadnienia dotyczące nanonauki i nanotechnologii.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

rozwiązywanie zadań

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

konsultacje

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
126

ECTS
5.0
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Liczba godzin
45

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nanotechnologia a nanonauka. Produkt nanotechnologii.

W1, W2, K1

2.

Prawa skalowania.

W3, U1

3.

Nanomateriały - przegląd. Materiały inżynierskie, nanocząstki, nanowarstwy.

W2, W4, K1

4.

Nanomechanika. Pomiar sił w nanoskali.

W5, U1, K1

5.

Nanoelektronika. Efekt rozmiarowy. Tunelowanie.

W6, U1, K1

6.

Zjawiska transportu w nanoskali - przekaz ciepła i mechanika płynów.

W7, U1, K1

7.

Nanooptyka. Nanocząstki metaliczne - rezonans plazmonowy. Nanocząstki
półprzewodnikowe - kropki kwantowe. Optyka bliskiego pola.

W8, U1, K1

8.

Nanobiotechnologia - nanostruktury biomimetyczne. Nanomedycyna - nośniki
leków i markery.

W9, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

(1) warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie
ćwiczeń; (2) pozytywna ocena w oparciu o prawidłową odpowiedź ustną
na zadane pytania z treści wykładu

ćwiczenia

zaliczenie

(1) obecność na ćwiczeniach; (2) aktywne uczestnictwo w zajęciach; (3)
pozytywna ocena ze sprawdzianu

Sylabusy
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Introduction to Statistical Data Analysis and Machine Learning methods
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.210.5e4bdac440a24.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie metod statystycznej analizy danych wraz z metodami uczenia maszynowego (Machine Learning)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe zagadnienia i problemy związane
z statystyczną analizą danych oraz metodami uczenia
maszynowego (Machine Learning)

AMN_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykonać podstawową analizę statystyczną danych

AMN_K2_U03,
AMN_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

wykonać podstawową analize danych bazującą
na technikach uczenia maszynowego (Machine
Learning)

AMN_K2_U03,
AMN_K2_U06

zaliczenie na ocenę

AMN_K2_K01,
AMN_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności
w zakresie statystycznej analizy danych

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

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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

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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Podczas warsztatów zostaną przedstawione podstawowe pojęcia z zakresu technik
analizy danych statystycznych i metod uczenia maszynowego (Machine Learning).
Najpierw studenci poznają podstawy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.
Następnie zostaną przedstawione metody szacowania niepewności dla danych
eksperymentalnych. Później uczniowie poznają metody analizy danych
eksperymentalnych pod kątem analizy korelacji i trendów. Studenci nauczą się
również, jak poprawnie interpretować i podejmować decyzje na podstawie danych
eksperymentalnych. Zaprezentowane zostaną również podstawowe pojęcia
W1, U1, U2, K1
statystyki bayesowskiej. Zostaną wprowadzone metody uczenia maszynowego
celem analizy dużej ilości wielowymiarowych danych. Pokazane zostaną metody
redukcji danych (np. PCA) i wizualizacji (np. MDS). Uczniowie nauczą się również,
jak klasyﬁkować dane przy użyciu różnych metod uczenia maszynowego (np.
Random Forest) i dokonować predykcji. Studenci nauczą się praktycznych
umiejętności w zakresie wprowadzonych technik i metod.
Wszystkie powyższe zagadnienia będą realizowane w interaktywnej formie na
podstawie licznych przykładów wraz z wykorzystanie programów komputerowych
przez studentów podczas warsztatów.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe, warsztaty
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie kolokwiów

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość analizy matematycznej i algebry na poziomie akademickim

Sylabusy
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Physical Laboratory
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.210.5e4bdac45ba1e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wybranymi metodami badań materiałów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student zna wybrane metody badania materiałów,
w szczególności XRF, XRD, AFM, NMR, metody
optyczne i dielekryczne.

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02,
AMN_K2_W03,
AMN_K2_W06

raport
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Student zna teorie ﬁzyczne pozwalające zrozumieć
rozpraszanie, absorpcję i ﬂuorescencję
promieniowania elektromagnetycznego
w zastosowaniu do badania własności materiałów.

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02,
AMN_K2_W03

raport

U1

Student potraﬁ zrozumieć instrukcje obsługi aparatury
naukowej i stosownie z nimi potraﬁ obsłużyć aparaturę
pomiarową: dyfraktometr XRD, mikroskop AFM,
spektrometr NMR, pomiary ﬂuorescencji XRF. Potraﬁ
zaplanować eksperyment i pracować w grupie.

AMN_K2_U02,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U05,
AMN_K2_U08,
AMN_K2_U09

raport

U2

Student potraﬁ przeanalizować otrzymane dane
eksperymentalne, wykonując potrzebne przeliczenia,
potraﬁ przygotować wykresy, potraﬁ testować
hipotezy badawcze stosując odpowiednie metody
statystyki do redukcji ilości danych oraz potraﬁ
krytycznie ocenić wiarygodność otrzymanych
wyników.

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U06

raport

U3

Student potraﬁ przygotować pisemny raport
z przeprowadzonego ćwiczenia w języku angielskim

AMN_K2_U06,
AMN_K2_U07

raport

K1

Student jest gotów do rozstrzygania praktycznych
problemów związanych planowaniem pomiarów
z zakresu właściwości materiałów, analizą
otrzymanych danych i wyciągania wniosków
z otrzymanych wyników.

AMN_K2_K01

raport

K2

Student jest gotów do pracy samodzielnej i pracy
w zespole w celu rzetelnego i terminowego
wykonywania powierzonych zadań.

AMN_K2_K03,
AMN_K2_K06

raport

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

45

przygotowanie raportu

45

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Studenci realizują siedem ćwiczeń wybranych z poniższej listy:
IM-1 Badanie tekstur ciekłych kryształów metodą polarymetryczną
IM-2 Wyznaczanie przenikalności dielektrycznej nematyka
IM-6a Magnetyczny rezonans jądrowy
IM-11 Rentgenograﬁa strukturalna materiałów krystalicznych
IM-15 Badanie przewodności elektrycznej nanodrutów
IM-16 Badanie właściwości optycznych kropek kwantowych
IM-18 Badanie powierzchni materiałów za pomocą skaningowej mikroskopii sił
atomowych AFM
IM-20 Jakościowa i ilościowa analiza składu materiałów za pomocą XRF
IM-23 Liniowy model pozytonowego tomografu komputerowego PET

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

2.

Warsztaty prezentacji i analizy danych oraz spotkanie organizacyjne.

U2, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Oddanie raportów z opracowanymi wynikami przeprowadzonych
pomiarów, z poszczególnych ćwiczeń.
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Atomistic Computer Modeling in Materials Science
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.210.5e4bdac476aa4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z komputerowymi metodami modelowania własności i struktury materiałów
i nanostruktur, powszechnie stosowanymi w inżynierii materiałowej, ﬁzyce, chemii i inżynierii mechanicznej.
Dynamika molekularna i metody Monte Carlo są dogłębnie omawiane, od wprowadzenia do podstawowych pojęć
po przegląd aktualnego stanu tych technik. Omówione są również niektóre z nowych metod modelowania
mezoskopowego i wieloskalowego w kontekst rzeczywistych problemów związanych z materiałami (właściwości
mechaniczne i termodynamiczne, przemiany fazowe, ewolucja mikrostruktury podczas przetwarzania).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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AMN_K2_W07

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
projekt, raport,
prezentacja

AMN_K2_W07

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
projekt, raport,
prezentacja

AMN_K2_W07

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
projekt, raport,
prezentacja

U1

Student potraﬁ zastosować zastosować komercyjne
i bezpłatne oprogramowanie dostępne w sieci
do praktycznych zastosowań

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U06,
AMN_K2_U08,
AMN_K2_U09

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
projekt, raport,
prezentacja

U2

AMN_K2_U01,
Student potraﬁ określić przydatność podejścia MD i MC AMN_K2_U06,
AMN_K2_U08,
w określonych zastosowaniach praktycznych
AMN_K2_U09

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
projekt, raport,
prezentacja

U3

Student potraﬁ rozróżnić różne pola siły i wybrać
najodpowiedniejszy model oddziaływania dla
konkretnego układu

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U06,
AMN_K2_U08,
AMN_K2_U09

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
projekt, raport,
prezentacja

AMN_K2_K02,
AMN_K2_K03,
AMN_K2_K06

zaliczenie pisemne,
projekt, raport,
prezentacja

W1

Student zna i rozumie procedury stosowane
w atomistycznym modelowaniu komputerowym

W2

Student posiada zdolność do przypisania
odpowiednich pól siłowych do modelowania różnych
rodzajów materiałów

W3

Student pzna i rozumie mocne i słabe strony
związanych z MD i MC

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy
w praktyce.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przeprowadzenie badań literaturowych

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do ćwiczeń

5

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych

10

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

konsultacje

2

przygotowanie referatu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
127

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.

Ogólne informacje o modelowaniu komputerowym

W1, U1, K1

2.

Tworzenie próbek (właściwe dobranie rozmiarów próbki, program do wizualizacji
VMD)

W1, W3, U2, U3, K1

3.

Przyspieszanie obliczeń (lista najbliższych sąsiadów, logika połączonych komórek,
periodyczne warunki brzegowe)

W1, W3, U1, U2, U3, K1

4.

Przybliżone rozwiązywanie równań ruchu (metoda Verleta, metoda Verleta
(prędkosci), metoda predictor-corrector)

W1, W3, U1, U2, U3, K1

5.

Przybliżone rozwiązywanie równań ruchu, cd (wybór kroku czasowego)

W1, W3, U1, U2, U3, K1

6.

Opis oddziaływań międzyatomowych I (potencjały dwuciałowe)

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

7.

Opis oddziaływań międzyatomowych I (potencjały wielociałowe)

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

8.

Wprowadzenie temperatury i ciśnienia (skalowanie Berendsena, formalizm
Langevina)

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

9.

Gotowe programy do modelowania komputerowego MD (LAMMPS - funkcje
dodatkowe)

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

10.

Przyspieszanie obliczeń, cz. II (programowanie równoległe, OpenMP, MPICH)

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

11.

Metoda Monte Carlo (deﬁnicje, doświadczenie Buﬀona)

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

12.

Metoda Monte Carlo cz. II (obliczanie całek, metoda Metropolisa)

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

13.

Metoda Monte Carlo cz.III (Kinetyczna metoda Monte Carlo)

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

14.

Metoda Monte Carlo cz. IV (generatory liczb losowych)

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

15.

Gotowe programy do modelowania komputerowego

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

Sylabusy

24 / 102

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

pozytywna ocena z ćwiczeń i z egzaminu

ćwiczenia

pozytywna ocena z kolokwium, wykonanie projektu,
przygotowanie raportu, prezentacja wyników na
zaliczenie pisemne, projekt, raport,
seminarium. Ocena końcowa = ocena z kolokwium i
prezentacja
zadań*0.6 + ocena z projektu*0.3 + ocena z prezentacji
*0.1

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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European Studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.210.5e4bdac491454.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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

wg sylabusa wybranego przedmiotu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

terminologię stosowaną w naukach humanistycznych
lub społecznych oraz jej zastosowanie w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych.

AMN_K2_W09

według sylabusa
wybranego przedmiotu.
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Umiejętności – Student potraﬁ:
- student potraﬁ planować i realizować własne uczenie
się, - student potraﬁ uzupełniać swoja wiedzę.

U1

AMN_K2_U07,
AMN_K2_U08,
AMN_K2_U09

według sylabusa
wybranego przedmiotu.

AMN_K2_K03,
AMN_K2_K04,
AMN_K2_K06

według sylabusa
wybranego przedmiotu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest gotów do wykorzystania wiedzy
z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych
w rozwiązywaniu problemów praktycznych.

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

45

przygotowanie do egzaminu

30

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.

według sylabusa wybranego przedmiotu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
według sylabusa wybranego przedmiotu.
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
według sylabusa wybranego przedmiotu.

Warunki zaliczenia przedmiotu
według sylabusa wybranego przedmiotu.

27 / 102

Specialist Seminar
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.210.5e4bdac4c6d32.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności pracy nad wybranym zagadnieniem naukowym z wykorzystaniem specjalistycznej
literatury.

C2

Wdrożenie studentów w problemy techniczne i merytoryczne towarzyszące przygotowaniu dłuższego wystąpienia
w postaci referatu lub prezentacji o wybranym zagadnieniu naukowym i wykształcenie zdolności przygotowania
takiego wydarzenia.

C3

Rozwijanie umiejętności pracy naukowej w formie dyskusji nad wybranym zagadnieniem naukowym,
ze szczególnym naciskiem na umiejętność konstruktywnej krytycznej oceny wzajemnej.

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:
AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02,
AMN_K2_W03,
AMN_K2_W04,
AMN_K2_W05,
AMN_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

przeanalizować, krytycznie ocenić i przedstawić wyniki
innych badaczy w oparciu o bieżącą literaturę
branżową.

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U06,
AMN_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

aktywnie uczestniczyć w dyskusji prezentowanych
wyników.

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U06

zaliczenie na ocenę

W1

problematykę naukową nanonauki i nanotechnologii
zawartą w bieżącej literaturze branżowej.

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzupełnienia wiedzy w celu zrozumienia zadanego
zagadnienia.

AMN_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

wysłuchania wystąpienia dotyczącego wyników
naukowych analiz oraz konfrontacji prezentowanych
informacji ze swoją wiedzą.

AMN_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przeprowadzenie badań literaturowych

10

konsultacje

10

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.

Przygotowanie referatu/prezentacji na zadany temat z zakresu programu studiów.

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Uczestnictwo w dyskusji.

U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
(1) Przedstawienie dwóch prezentacji na zadane tematy (2)
obecność na zajęciach i czynny udział w dyskusjach
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LabVIEW - programming for industry and research
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.210.5e4bdac4e1b68.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie w środowisko programistyczne LabVIEW. Tworzenie aplikacji kontrolujących urządzenia
pomiarowe i analizujące sygnały, pracujących w reżymie zwykłym oraz czasu rzeczywistego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawy programowania w środowisku
programistycznym LabVIEW.

AMN_K2_W03

zaliczenie na ocenę
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W2

zasady debugowania i optymalizacji programów
napisanych w środowisku LabVIEW

AMN_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

zasady komunikacji z urządzeniami pomiarowymi
stosowanymi do pomiaru wielkości ﬁzycznych.

AMN_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

używać programowania sprzętowego oraz analizy
sygnałów w pakiecie programistycznym LabVIEW.

AMN_K2_U02,
AMN_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U2

stworzyć projekt wykonujący zdeﬁniowane zadania,
w szczególności odbierania i analizowania sygnałów.

AMN_K2_U02,
AMN_K2_U08,
AMN_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U3

dokonać analizy działania oprogramowania i jego
optymalizacji.

AMN_K2_U02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy z najnowszym oprogramowaniem i sprzętem
używanym w nauce i przemyśle do kontrolowania
układów pomiarowych.

AMN_K2_K01,
AMN_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K2

zadawania pytań i prowadzenia w zespole dyskusji
dotyczących tworzonego projektu.

AMN_K2_K01,
AMN_K2_K03,
AMN_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K3

planowania wykonanie projektów i zarządzania grupą.

AMN_K2_K01,
AMN_K2_K03

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

45

przygotowanie do ćwiczeń

30

zapoznanie się z e-podręcznikiem

30

przygotowanie projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tworzenie prostych aplikacji działających w środowisku LabVIEW.

W1, W2, U1, U3, K1

Sylabusy
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2.

Zaznajomienie się z podstawami programowania w reżymie czasu rzeczywistego.

W1, W3, U1, U3, K1

3.

Tworzenie złożonych aplikacji obsługujących zewnętrzne urządzenia pomiarowe,
w szczególności moduły kasety PXI.

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

4.

Dokonać analizy sygnałów generowanych przez aparaturę pomiarową.

W1, W3, U1, U3, K1

5.

Stworzyć złożony projekt wymagający planowania i pracy w grupie.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wykonanie zleconych aplikacji i projektów, które są oceniane.
Dopuszczalny jest brak maksymalnie dwóch aplikacji z tym, że projekt
zaliczenie na ocenę
końcowy musi być wykonany. Szczegóły zostaną przedstawione na
pierwszych zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe umietności programowania.

Sylabusy
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Python - programming for industry and research
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.210.5e4bdac508621.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z językiem Python, biblioteką standardową i wybranymi pakietami zewnętrznymi.

C2

Ćwiczenia w znajdowaniu rozwiązań dla wielu problemów, które pojawiają się w programowaniu związanym
z pracą naukową.

C3

Wyrobienie umiejętności stosowania dobrych praktyk programowania, m. in. pisanie czytelnego kodu, testowanie
programów, tworzenie dokumentacji.

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 wbudowane typy danych, instrukcje
i moduły języka Python.

AMN_K2_W06,
AMN_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna koncepcję programowania
zorientowanego obiektowo.

AMN_K2_W06,
AMN_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna moduły do przetwarzania różnych plików
tekstowych i graﬁcznych.

AMN_K2_W06,
AMN_K2_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ tworzyć klasy i stosować metody
specjalne.

AMN_K2_U03,
AMN_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ korzystać z wyjątków i dekoratorów.

AMN_K2_U03,
AMN_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U3

Student potraﬁ napisać moduł języka Python.

AMN_K2_U03,
AMN_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U4

Student potraﬁ przygotować środowisko wirtualne
do przeprowadzenia obliczeń.

AMN_K2_U03,
AMN_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U5

Student potraﬁ wykonać obliczenia numeryczne
w języku Python.

AMN_K2_U03,
AMN_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U6

Student potraﬁ tworzyć wykresy ilustrujące wyniki
pomiarów lub symulacji komputerowych.

AMN_K2_U03,
AMN_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U7

Student potraﬁ stworzyć prostą aplikację graﬁczną.

AMN_K2_U03,
AMN_K2_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student rozumie potrzebę tworzenia czytelnych
i wydajnych programów.

AMN_K2_K03,
AMN_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K2

Student rozumie rolę testowania programów.

AMN_K2_K03,
AMN_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

45

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie projektu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do języka Python - Python 2 vs Python 3; dokumenty PEP;
narzędzia programisty (IDE, git).

U3, K1

2.

Typy i operacje - identyﬁkatory i słowa kluczowe; wbudowane typy danych (liczby,
kolekcje, mapy); typy zmienne i niezmienne; obsługa plików.

W1, U5, K1

3.

Instrukcje i wyrażenia - instrukcje złożone (instrukcja warunkowa, pętle for i
while); list comprehensions; protokół iteracji.

W1, U3, K1

4.

Funkcje - deﬁnicje funkcji, łańcuchy dokumentacyjne; funkcje wbudowane;
wyrażenia lambda; generatory; przetwarzanie argumentów.

W1, U3, K1

5.

Moduły - importowanie modułów; pakiety.

W1, W3, U3, K1, K2

6.

Klasy - deﬁnicje klas; atrybuty klas; metody specjalne i przeciążanie operatorów;
dziedziczenie.

W2, U1, K1

7.

Wyjątki - obsługa wyjątków; menedżery kontekstu.

W2, U1, U2, K1, K2

8.

Dekoratory i metaklasy - metody statyczne i metody klasy; abstrakcyjne klasy
bazowe; dekorator property.

W2, U2, K1

9.

Testowanie programów - korzystanie z assert; Test Driven Development (unittest). W1, W2, U1, U2, K2

10.

Środowiska wirtualne - korzystanie z pip; korzystanie z venv i virtualenv.

W1, U4, K1

11.

Obliczenia numeryczne - korzystanie z numpy; przetwarzanie opcji wiersza
poleceń.

W2, U3, U5, K1, K2

12.

Rysunki w Pythonie - korzystanie z Matplotlib i Gnuplota.

U6, K1

13.

Przetwarzane plików - przetwarzanie danych; wyrażenia regularne; konwersja
obrazów w PIL.

W3, U6

14.

Symulacje Monte Carlo - model Isinga.

U5, U6, K2

15.

Proste aplikacje graﬁczne z tkinter.

W2, U7, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, wykonanie zadań programistycznych,
przygotowanie projektu zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw informatyki i systemu operacyjnego Linux/UNIX.

Sylabusy

36 / 102

Nanostructures – properties and formation
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.220.5e4bdac5653a7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami zachodzącymi w skali nano oraz z metodami analizy
i wytwarzania nanostruktur.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe zagadnienia w zakresie ﬁzyki
nanostruktur

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02,
AMN_K2_W05

egzamin ustny,
zaliczenie
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W2

zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury
naukowej stosowanej do badań nanostruktur

AMN_K2_W03,
AMN_K2_W08

egzamin ustny

W3

zna podstawowe aspekty wytwarzania nanostruktur

AMN_K2_W04,
AMN_K2_W05

egzamin ustny

U1

potraﬁ analizować problemy z zakresu nanotechnologii AMN_K2_U01,
AMN_K2_U03,
i znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane
AMN_K2_U06
twierdzenia i metody

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

potraﬁ zaplanować wykorzystanie odpowiednich
metod doświadczalnych do wytworzenia i analizy
nanostruktur

AMN_K2_U02,
AMN_K2_U04,
AMN_K2_U06

egzamin ustny

AMN_K2_K02

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Nanotechnologia we współczesnej elektronice.
2. Własności elektronowe układów 2, 1 i 0-wymiarowych.
3. Struktury 2-wymiarowe - powierzchnia i międzypowierzchnia, powstawanie 2wymiarowego gazu elektronowego (2DEG).
4. Efekt tunelowy i jego zastosowanie w diodach tunelowych (RTD).
5. Międzypowierzchnia materiałów magnetycznych – powstawanie gigantycznego
oporu magnetycznego (GMR, TMR).
6. Struktury 1-wymiarowe (nanodruty) - transport ładunku w układach 1wymiarowych.
7. Struktury 0-wymiarowe (kropki kwantowe) i ich zastosowanie w urządzeniach
W1, W2, W3, U1, U2, K1
jednoelektronowych.
8. Powstawanie nanostruktur poprzez syntezę - Fulereny i Nanorurki oraz ich
wybrane zastosowania.
9. Wytwarzanie nanostruktur poprzez nanoszenie warstw w procesach ﬁzycznych i
chemicznych.
10. Wytwarzanie nanostruktur poprzez nanolitograﬁę i trawienie.
11. Powstawanie nanostruktur w procesie samoorganizacji – własności i
zastosowania.
12. Analiza i wytwarzanie nanostruktur przy użyciu mikroskopii bliskiego pola.
13. Dyfrakcyjna i spektroskopowa analiza nanostruktur.
14. Elektronika molekularna.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest uzyskanie zaliczenia z
ćwiczeń.

ćwiczenia

zaliczenie

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej
oceny z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
kursy z zakresu mechaniki, elektryczności i magnetyzmu oraz podstawy mechaniki kwantowej

Sylabusy
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Scanning probe microscopies – imaging and touching of the nanoworld
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.220.5e4bdac581ﬀe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

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

zapoznanie studentów: - z zasadami działania technik mikroskopii skaningowych oraz - z badaniami właściwości
ﬁzykochemicznych materiałów, w skali nanometrowej, prowadzonych z wykorzystaniem tych mikroskopii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

- zagadnienia dotyczące podstawowych oddziaływań
w przyrodzie, - zasadę działania i budowę mikroskopii
bliskich oddziaływań, - zagadnienia dotyczące
oddziaływania wiązki elektronowej z materią, - zasadę
działania i budowę mikroskopii elektronowych,
w modzie wiązki skanującej i transmisyjnej; mikroskopia zogniskowanej wiązki jonowej, zagadnienia w zakresie nanonauki i nanotechnologii
w badaniach których wykorzystywane są techniki
mikroskopii skaningowej.

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02,
AMN_K2_W05,
AMN_K2_W08

egzamin pisemny

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U02,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U05

egzamin pisemny

AMN_K2_K01,
AMN_K2_K02,
AMN_K2_K03,
AMN_K2_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- student potraﬁ zastosować zdobytą wiedzę
w wyjaśnianiu zjawisk zachodzących w nanoskali; student potraﬁ planować eksperymenty w celu
wyznaczenia żądanych właściwości
ﬁzykochemicznych, w zakresie nanometrowym,
badanych materiałów; - student potraﬁ zweryﬁkować
otrzymane wyniki badań pod kątem ich wiarygodności
(artefakty metody).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy
w rozwiązywaniu praktycznych problemów w oparciu
o zaawansowane techniki obrazowania, - student jest
gotów do ciągłego uzupełniania swojej wiedzy
w związku z dynamicznym rozwojem nauki.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do egzaminu

50

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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W pierwszej części wykładu przedstawiona będzie technika skaningowej
mikroskopii bliskich oddziaływań (Scanning Probe Microscope - SPM). Po
wysłuchaniu wykładu student nabywa wiedzy o podstawowych oddziaływaniach
występujących pomiędzy dwiema powierzchniami ciała stałego o różnych
promieniach krzywizny przy odległościach nanometrowych. Zapoznaje się z
zasadami działania oraz podstawowymi rozwiązaniami technicznymi skaningowej
mikroskopii tunelowej, mikroskopii sił atomowych oraz skaningowej mikroskopii
optycznej bliskiego pola. Technika SPM jest przedstawiona nie tylko jako
mikroskopia ale także jako cenne narzędzie badania właściwości mechanicznych i
elektronicznych materiałów. Student zapoznaje się z zastosowaniem mikroskopii
bliskich oddziaływań do badania lokalnych właściwości próbek.
W drugiej części kursu przedstawione będą podstawy mikroskopii elektronowej
skaningowej (SEM) i transmisyjnej (TEM). Omówione zostaną: a) podstawy optyki
elektronowej; b) teoria oddziaływania wysokoenergetycznej wiązki elektronowej z
ciałem stałym, c) rezultaty rozpraszania sprężystego i niesprężystego elektronów;
d) tworzenie i interpretacja obrazów elektronowych; e) dyfrakcja elektronów na
płaszczyznach krystalograﬁcznych w próbkach litych i cienkich foliach; f)
preparatyka próbek do badań w SEM i TEM. Zasadnicza cześć będzie dotyczyć
budowy i działania mikroskopów elektronowych wraz z ich dodatkowym
wyposażeniem. Możliwości tej aparatury zostaną zilustrowane przykładami z
zakresu inżynierii materiałowej (metale, ceramika, kompozyty, polimery i
półprzewodniki).

1.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
test jednokrotnego wyboru oraz pytania opisowe (otwarte).

42 / 102

Organic electronics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.220.5e4bdac59e661.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

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

Celem wykładu jest przybliżenie nowej technologii - elektroniki bazującej na półprzewodnikach organicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia opisujące
półprzewodniki organiczne: poziomy energetyczne
atomu i molekuły, hybrydyzacja orbitali atomowych,
pasma energetyczne półprzewodnika, poziomy HOMO
i LUMO, długość sprzężenia, dyspersyjny
i niedyspersyjny transport ładunku

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02,
AMN_K2_W05,
AMN_K2_W07

egzamin ustny

W2

Student zna i rozumie zasadę działania podstawowych
technik eksperymentalnych służących badaniu
właściwości optoelektronicznych organicznych
materiałów sprzężonych: spektroskopia UV-VIS,
pomiary stało- i zmienno- prądowe, XPS/UPS, IPS

AMN_K2_W03

egzamin ustny

W3

Student zna i rozumie podstawowe zjawiska
smoorganizacji w materiałach organicznych

AMN_K2_W04,
AMN_K2_W05

egzamin ustny

W4

Student zna i rozumie zasadę działania podstawowych
elementów elektronicznych: dioda (złącze p-n),
tranzystor, dioda LED, ogniwo słonecznego, biosensor

AMN_K2_W05

egzamin ustny

U1

Student potraﬁ wyjaśnić podstawowe właściwości
elektrooptyczne molekuł sprzężonych w oparciu
o proste modele opisujące strukturę poziomów
energetycznych

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U08

egzamin ustny

U2

Student potraﬁ interpretować wyniki pomiarów
właściwości optoelektronicznych organicznych
materiałów półprzewodnikowych

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U02,
AMN_K2_U03

egzamin ustny

U3

Student potraﬁ opisać jakie procesy zachodzą
w trakcie fabrykacji urządzeń elektroniki plastikowej
i potraﬁ zaproponować metody ich optymalizacji

AMN_K2_U04

egzamin ustny

U4

Student potraﬁ interpretować charakterystyki
urządzeń elektroniki organicznej i potraﬁ ocenić ich
parametry użytkowe

AMN_K2_U03,
AMN_K2_U04

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

konsultacje

10

przeprowadzenie badań literaturowych

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Struktura elektronowa molekuł sprzężonych

W1, W2, U1, U2

2.

Transport ładunku w materiałach organicznych

W1, W2, U1, U2

3.

Materiały i technologie elektroniki organicznej

W3, U3

4.

Budowa i zasada działania OFET, OLED, OPV, biosensorów

W4, U4

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowy kurs ﬁzyki ogólnej, termodynamiki, optyki

Sylabusy
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Advanced methods of material characterization
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.220.5e4bdac5b8cc5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami laboratoryjnymi stosowanymi w nauce o materiałach

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie najważniejsze metody
eksperymentalne badań materiałowych

AMN_K2_W03,
AMN_K2_W04

zaliczenie na ocenę
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W2

Zna i rozumie budowę i zasadę działania
podstawowych urządzeń używanych w badaniach
materiałowych

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W03,
AMN_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

Zna i rozumie zasady planowania i przeprowadzania
eksperymentów

AMN_K2_W03,
AMN_K2_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ dobrać odpowiednie metody badawcze
do problemu

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U02,
AMN_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ samodzielnie przeprowadzić
eksperyment, przeanalizować dane i poprawnie
zinterpretować wyniki

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U02,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U05,
AMN_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U3

Student potraﬁ rzetelnie i komunikatywnie opisać
wnioski płynące ze swoich badań

AMN_K2_U03,
AMN_K2_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Pracy w zespole i wydajnego komunikowania się
z innymi członkami zespołu

AMN_K2_K01,
AMN_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

Student jest gotowy do rozwijania własnych
umiejętności w celu lepszego wykonywania swoich
zadań

AMN_K2_K02,
AMN_K2_K05,
AMN_K2_K06

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

90

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie raportu

90

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zastosowania mikroskopii elektronowej
Zastosowania mikroskopii bliskich oddziaływań
Techniki synchrotronowe badań materiałów
Właściwości materiałów fotonicznych
Zastosowanie elementów optoelektronicznych i oraz laserów
Tworzenie i analiza cienkich warstw
Technologie polimerowe
Efekty magnetyczne w nanoskali
Wykorzystanie ciekłych kryształów

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę zaliczenie wszystkich eksperymentów na co najmniej 3.0
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Molecular modelling by quantum chemistry methods
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.220.5e4bdac5edf47.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie się z zastosowaniem metod kwantowo-chemicznych do opisu struktury elektronowej
i właściwości prostych związków chemicznych. Studenci zapoznają się z podstawowymi aspektami modelowania
kwantowo-chemicznego i zastosują je praktycznie przy rozwiązywaniu wybranych przez siebie problemów
struktury elektronowej i właściwości związków organicznych lub nieorganicznych spośród tematów
zaproponowanych przez prowadzących lub tematów związanych z własną tematyką badawczą.

Efekty uczenia 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 ukończeniu kursu słuchacz ma podstawową wiedzę
w zakresie dziedzin nauki o materiałach
i nanotechnologii oraz w zakresie dziedzin nauk
ﬁzycznych i chemicznych. Rozumie oraz potraﬁ
wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów
wykorzystujące język matematyki, w szczególności
potraﬁ samodzielnie odtworzyć podstawowe
twierdzenia i prawa.

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02

projekt, zaliczenie

W2

Zna wybrane metody obliczeniowe stosowane
do rozwiązywania typowych problemów z zakresu
nauki o materiałach i nanotechnologii oraz przykłady
praktycznej implementacji takich metod
z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi
informatycznych; zna podstawy programowania oraz
inżynierii oprogramowania.

AMN_K2_W06,
AMN_K2_W07

projekt, zaliczenie

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U04,
AMN_K2_U06,
AMN_K2_U07,
AMN_K2_U08

projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ analizować problemy oraz znajdować ich
rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia
i metody, posiada umiejętność stosowania wybranych
pakietów oprogramowania komputerowego i języków
programowania komputerowego, potraﬁ uczyć się
samodzielnie, potraﬁ zarządzać czasem.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,
potraﬁ odpowiednio określić priorytety służące
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, AMN_K2_K02
rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych.

projekt, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie raportu

30

przygotowanie do zajęć

15

przeprowadzenie badań literaturowych

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z metodologią obliczeń
stosowaną dla układów molekularnych, takie jak mechanika kwantowa (QM) w
szczególności metody DFT.

W1, W2, U1, K1

2.

Praktyczne aspekty obliczeń, bazy funkcyjne (orbitalne analityczne, bazy
numeryczne), funkcjonał korelacyjno-wymienny. Modelowanie właściwości
ﬁzykochemicznych i parametrów spektroskopowych, wielkości termodynamiczne,
funkcje rozdziału. Analiza populacyjna i rzędów wiązań.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, metoda projektów, seminarium, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt, zaliczenie

Wykonanie ćwiczeń w trakcie trwania zajęć. Kolokwium pisemne.

ćwiczenia

projekt, zaliczenie

Wykonanie ćwiczeń w trakcie trwania zajęć. Kolokwium pisemne.

Sylabusy
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Molecular modelling of materials
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.220.5e4bdac61466f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Jedną z nowoczesnych metod badań materiałów jest modelowanie struktur i właściwości ﬁzykochemicznych
metodami kwantowo-chemicznymi. W ramach niniejszego kursu student będzie miał możliwość zapoznania się
ze specyﬁką aparatu chemii kwantowej zastosowanej do obliczeń ciała stałego, powierzchni oraz defektów.
Omawiane przykłady i wykonywane obliczenia dotyczyć będą także zagadnień związanych z interpretacją danych
spektroskopowych (np. IR, Raman, UV-Vis) oraz reaktywnością materiałów (modelowanie kinetyki reakcji
powierzchniowych w ramach teorii stanu przejściowego).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Posiada i stosuje poszerzoną wiedzę z matematyki
i ﬁzyki pozwalającą na posługiwanie się metodami
obliczeniowymi chemii kwantowej.

AMN_K2_W02

wyniki badań, zaliczenie

W2

Posiada i stosuje zaawansowaną wiedzą z zakresu
metod obliczeniowych stosowanych w modelowaniu
molekularnym materiałów.

AMN_K2_W07

wyniki badań, zaliczenie

W3

Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu metod
obliczeniowych chemii pozwalającą na samodzielną
pracę badawczą.

AMN_K2_W06

wyniki badań, zaliczenie

U1

Potraﬁ w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji.

AMN_K2_U04

wyniki badań, zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ odnieść wyniki modelowania
kwantowo-chemicznego do innych dyscyplin
naukowych.

AMN_K2_U03

wyniki badań, zaliczenie

U3

Absolwent potraﬁ zna język angielski w stopniu
niezbędnym do posługiwania się specjalistyczną
bieżącą literaturą fachową w zakresie chemii
obliczeniowej.

AMN_K2_U07

wyniki badań, zaliczenie

U4

Samodzielnie planuje i wykorzystuje obliczenia
kwantowo-chemiczne do konfrontacji z wynikami
doświadczalnymi oraz krytycznie ocenia wyniki
obliczeń.

AMN_K2_U03

wyniki badań, zaliczenie

AMN_K2_K01,
AMN_K2_K02

wyniki badań, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do stałego poszerzania wiedzy
w zakresie chemii kwantowej i chemii obliczeniowej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do sprawdzianu

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z metodologią obliczeń
stosowaną dla układów niemolekularnych, takie jak mechanika molekularna (MM) W1, W2, W3, U1, U2, U3,
i mechanika kwantowa (QM) w szczególności metody DFT. Przybliżenie klasterowe U4, K1
(metody terminacji modelu), metody hybrydowe (QM/MM), obliczenia periodyczne.

2.

Praktyczne aspekty obliczeń, bazy funkcyjne (orbitalne scentrowane, fale płaskie),
funkcjonał korelacyjno-wymienny. Zagadnienia symetrii sieci, przestrzeń
odwrotna, strefa Brillouina, twierdzenie Blocha, powierzchnia Fermiego, struktura
pasmowa ciała stałego.

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

3.

Modelowanie właściwości ﬁzykochemicznych i parametrów spektroskopowych,
wielkości termodynamiczne, funkcje rozdziału. W szczególności omawiane będą
następujące zagadnienia: obliczenia periodyczne i klasterowe (energia
powierzchniowa, tensor naprężenia, morfologia nanoziaren, periodyczne warunki
brzegowe, slab, defekty); obliczenia wielkości spektroskopowych (obliczenia
parametrów widm spektroskopii oscylacyjnej); obliczenia periodyczne (lokalizacja
i energetyka stanów przejściowych, modelowanie procesów adsorpcji i kinetyki
ab-initio, obliczenia pracy wyjścia i widma gęstości stanów elektronowych (DoS),
symulacja obrazów STM (skaningowej mikroskopii tunelowej)

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

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

wyniki badań, zaliczenie Wykonanie ćwiczeń w trakcie zajęć. Kolokwium pisemne.

ćwiczenia

wyniki badań, zaliczenie Wykonanie ćwiczeń w trakcie zajęć. Kolokwium pisemne.

Sylabusy
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Molecular electronics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.220.5e4bdac62eeb3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem seminarium jest zapoznanie studentów ze zjawiskami transportu ładunków zachodzącymi w układach
molekularnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe mechanizmy transferu ładunku
i przełączania w złączach molekularnych

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02

prezentacja

55 / 102

W2

różne techniki formowania złączy molekularnych

AMN_K2_W03,
AMN_K2_W04

prezentacja

W3

różne zastosowania złączy molekularnych
w elementach elektronicznych

AMN_K2_W04,
AMN_K2_W05

prezentacja

U1

potraﬁ analizować problemy z zakresu elektroniki
molekularnej w oparciu o poznane mechanizmy
transportu ładunku w złączach molekularnych

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U06,
AMN_K2_U07

prezentacja

U2

potraﬁ zaplanować wykorzystanie odpowiednich
metod doświadczalnych do wytworzenia i analizy
złączy molekularnych na potrzeby elektroniki
molekularnej

AMN_K2_U02,
AMN_K2_U04,
AMN_K2_U06,
AMN_K2_U07

prezentacja

AMN_K2_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przeprowadzenie badań literaturowych

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Podstawowe modele przewodnictwa molekularnego: tunelowanie i procesy
aktywowane termicznie
2. Spektroskopia w złączu molekularnym: I(V), TSV, IETS
3. Formowanie złącza z pojedynczą molekułą – SPM, "brake junctions", metody
samoorganizacyjne
4. Forowanie złącza z monowarstwą – złącze permanentne (depozycja metalu)
5. Forowanie złącza z monowarstwą – złącze chwilowe (złącze ciekłometaliczne)
6. Wpływ elektrody na działanie złącza molekularnego
7. Wpływ grupy wiążącej na złącze molekularne
8. Wpływ łańcucha molekularnego na przewodnictwo (układy przewodzące i
izolujące)
9. Diody molekularne - formowanie i możliwe mechanizmy działania
10. Przełączniki molekularne – przełączanie elektryczne
11. Przełączniki molekularne – przełączanie optyczne
12. Przełączniki molekularne – interferencje kwantowe
13. Molekularne złącza termoelektryczne
14. Tranzystory molekularne: SAMFET

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
ocena w oparciu o jakość prezentacji: 40% - treści merytoryczne; 30% sposób prezentacji 30% - strona techniczna prezentacji
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Semiconductors
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.220.5e4bdac64a32c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

aktualne kierunki rozwoju i najnowsze odkrycia
w zakresie nauki o materiałach i nanotechnologii
Student zna i rozumie procesy wytwarzania
nanomateriałów, nanostruktur i zaawansowanych
materiałów

AMN_K2_W03,
AMN_K2_W04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

znajdować niezbędne informacje w literaturze
fachowej, czasopismach naukowych, bazach danych
i innych źródłach Student potraﬁ komunikować się
z różnymi odbiorcami, na tematy związane
z ukończonym kierunkiem, w formie pisemnej, jak
i w formie prezentacji ustnej lub dyskusji, również
w języku angielskim

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U04,
AMN_K2_U06

prezentacja

AMN_K2_K01,
AMN_K2_K02,
AMN_K2_K03,
AMN_K2_K05,
AMN_K2_K06

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów praktycznych bazujących na zastosowaniu
różnorodnych materiałów Student jest gotów
do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i jej
uzupełniania w związku z dynamicznym rozwojem
nauki o materiałach i nanotechnologii Student jest
gotów do współpracy w grupie i przyjmowania w niej
różnych ról; rozumie konieczność rzetelnego
i terminowego wykonywania swojego zadania

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Proponowane tematy prezentacji
1.Metoda Czochralskiego hodowli kryształów (Należy także omówić podstawy
procesu krystalizacji, wymagania dotyczące czystości procesu, domieszkowanie
kryształów podczas wzrostu oraz zjawiska segregacji powierzchniowej)
2.Krzem - podstawowy materiał dla elektroniki (Należy omówić strukturę
krystaliczną krzemu, właściwości termiczne, właściwości elektryczne krzemu
czystego i domieszkowanego.
3.Budowa tranzystora FET i kluczowe materiały
4.Utlenianie powierzchniowe krzemu, tlenek krzemu
5.Domieszkowanie półprzewodników poprzez dyfuzję i implantację-procesy
oddziaływania energetycznych jonów z ciałem stałym oraz termicznej dyfuzji w
objętości oraz zastosowania tych procesów dla elektroniki.
6.Proces litograﬁczny dla krzemowych układów scalonych wielkiej skali integracji.
(Należy omówić współczesną (nano)technologię produkcji układów scalonych na
bazie krzemu.)
7.Półprzewodniki III-V (Należy omówić strukturę krystaliczną, właściwości
termiczne, właściwości elektryczne, zastosowania.
8.Budowa magistrali światłowodowej do przesyłania danych. Należy omówić
technologię DWDM (dense wawe division multiplexing), oraz urządzenia i
materiały kluczowe dla realizacji tej technologii.
9.Diody świecące LED - budowa i działanie LED-ów oraz materiały stosowane dla
urządzeń emitujących promieniowanie podczerwone i światło o różnych barwach.
10.Ogniwa fotovoltaiczne-budowa i działanie ogniw fotogalwanicznych oraz
stosowane materiały
11. Lasery półprzewodnikowe
12. Złącze p-n (rozwiązanie z r. Poissona)
13. Dwuwymiarowy gaz elektronów przy powierzchniach półprzewodników.
14. Grafen i nanorurki jako materiały dla elektroniki.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, pozytywna ocena z prezentacji
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Photonics – selected trends of modern photonics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.240.5e4bdac6a38b0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zaznajomienie studenta z zaawansowanymi zagadnieniami współczesnej fotoniki, w tym
zagadnieniami związanymi z oddziaływaniem światłą z materią (także optyczne oddziaływania nieliniowe),
zasadą działania i budową laserów, telekomunikacją, plazmoniką oraz ośrodkami posiadającymi nietrywialne
własności ﬁzyczne (kryształy fotoniczne, metamateriały).

C2

Celem jest przedstawienie różnic pomiędzy klasycznym i kwantowym opisem światła oraz omówienie wybranych
zjawisk, które mogą być opisane w każdym z podejść.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie podstawowe zjawiska optyczne,
do których dochodzi podczas oddziaływania światła
z materią, w tym optyczne zjawiska nieliniowe.

AMN_K2_W02,
AMN_K2_W05,
AMN_K2_W08

egzamin ustny

W2

Student zna i rozumie podstawy działania i konstrukcji
laserów oraz wyjątkowych właściwości światła
laserowego.

AMN_K2_W03,
AMN_K2_W08

egzamin ustny

W3

Student zna i rozumie opis propagacji światła
w falowodach optycznych oraz zasadę działania
podstawowych elementów sieci telekomunikacyjnych.

AMN_K2_W02,
AMN_K2_W03

egzamin ustny

W4

Student zna i rozumie podstawy ﬁzyczne
odpowiadające za unikalne właściwości ﬁzyczne takich
ośrodków jak kryształy fotoniczne i metamateriały.

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02,
AMN_K2_W05

egzamin ustny

W5

Student zna i rozumie różnice opisu klasyczne
i kwantowego światła oraz umie zidentyﬁkować
zjawiska możliwe do opisu w każdym z podejść.

AMN_K2_W02,
AMN_K2_W05

egzamin ustny

W6

Student zna i rozumie zjawiska, do których dochodzi
na granicy między dielektykiem i metalem, zna
pojęcie plasmonu oraz jego właściwości.

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ opisać zjawiska, do jakich dochodzi
podczas oddziaływania światła z materią.

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U02,
AMN_K2_U03

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ zidentyﬁkować nieliniowe zjawiska
optyczne oraz określić warunki, dla których do takich
zjawisk dochodzi.

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U02,
AMN_K2_U03

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U3

Student potraﬁ opisać działanie i budowę laserów oraz
określić podstawowe właściwości światła laserowego.

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U02,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U04

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U4

Student potraﬁ opisać propagację śwatła
w falowodach optycznych oraz umie nazwać i opisać
podstawowe elementy sieci telekomunikacyjnych.

AMN_K2_U04

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U5

Student potraﬁ wytłumaczyć ﬁzyczne podstawy
unikalnych właściwości kryształów fotonicznych
i metamateriałów.

AMN_K2_U02,
AMN_K2_U03

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U6

Student potraﬁ opisać zjawiska, do których dochodzi
na granicy między dielektrykiem i metalem oraz umie
wytłumaczyć pojęcie plazmonu i jego właściwości.

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

AMN_K2_K01,
AMN_K2_K02,
AMN_K2_K05

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do podejmowania wyzwań
z zakresu fotoniki.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

60

przygotowanie do ćwiczeń

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Oddziaływanie światła z materią

W1, U1, K1

2.

Optyczne zjawiska nieliniowe

W1, U1, K1

3.

Podstawy działania i budowy laserów oraz właściwości i zastosowania światła
laserowego.

W2, U2, K1

4.

Zjawiska na granicy pomiędzy dielektrykiem i metalem, plazmon zlokalizowany i
powierzchniowy.

W6, U6, K1

5.

Ośrodki z unikalnymi właściwościami optycznymi (kryształy fotoniczne,
metamateriały)

W4, U4, K1

6.

Falowody optyczne; światłowody; światłowodowe sieci telekomunikacyjne.

W3, U3, K1

7.

Podstawy optyki kwantowej.

W5, U5, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Zdany egzamin z podanego zestawu zagadnień, które obejmuje wykład.

ćwiczenia

Forma zaliczenia każdorazowo ustalana będzie ze studentami na
zaliczenie na ocenę podstawie ich preferencji oraz wcześniejszego doświadczenia
(możliwości: ćwiczenia tablicowe, projekty naukowe, prezentacje)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość zagadnień elektryczności i magnetyzmu, w tym wiedza z zakresu równań Maxwella oraz transformacji zmiennych
na granicy dwóch ośrodków.
Znajomość podstawowych zagadnień optyki, w tym wiedza z zakresu równania falowego i równania Helmholtza, różnych

Sylabusy
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typy fal, zjawisk optycznych - odbicie załamanie, interferencja, dyfrakcja oraz umiejętność opisu propagacji światła w
ośrodkach materialny.
Znajomość podstawowych pojęć mechaniki kwantowej i ﬁzyki atomowej, w tym przede wszystkim wiedza dotycząca
struktury energetycznej atomów (poziomy energetyczne) i ciał stałych (podstawy teorii pasmowej).

Sylabusy
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Thermodynamics and atomistic modelling of structural transformations in
crystalline materials
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.240.5e4bdac6be87a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

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

Zapoznanie studentów z analitycznymi metodami modelowania przemian strukturalnych w materiałach opartymi
o termodynamikę statystyczną

C2

Zapoznanie studentów z analitycznymi metodami modelowania przemian strukturalnych w materiałach opartymi
o techniki Monte Carlo

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

Podstawy termodynamiki: 1. Metody określania
stanów równowagi termodynamicznej. 2. Potencjały
termodynamiczne – geneza i warunki stosowania 3.
Statystyczny opis układu makroskopowego
(składającego się z wielu atomów/cząsteczek
chemicznych) – stany makro- i mikroskopowe, rozkład
prawdopodobieństwa występowania stanów
mikroskopowych 4. Potencjały termodynamiczne
w ujęciu termodynamiki statystycznej 5. Podstawy
zastosowania symulacji Monte Carlo w termodynamice
statystycznej – próbkowanie proste i ważone,
równanie Master, warunek równowagi szczegółowej

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02,
AMN_K2_W06

egzamin ustny

W2

Termodynamika statystyczna roztworu idealnego
i regularnego

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02,
AMN_K2_W05

egzamin ustny

W3

Model Isinga-Kawasaki i metody jego rozwiązywania:
1. Przybliżenie Bragga-Williamsa 2. Hierarchia modeli
wariacji klasterów (CVM)

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02,
AMN_K2_W05,
AMN_K2_W07

egzamin ustny

W4

Termodynamika tworzenia nadstruktur i rozpadu
układów dwuskładnikowych w przybliżeniu BraggaWilliamsa

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02,
AMN_K2_W05,
AMN_K2_W06,
AMN_K2_W07

egzamin ustny

W5

Podstawy teorii dyfuzji w skali atomowej, równanie
Einsteina-Smoluchowskiego

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02,
AMN_K2_W06,
AMN_K2_W07

egzamin ustny

W6

Podstawy metody "pola faz" (Phase Field) - teoria
rozpadu spinodalnego

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02,
AMN_K2_W05,
AMN_K2_W07

egzamin ustny

W7

Termodynamika tworzenia nadstruktur w układach
dwuskładnikowych w przybliżeniu "statycznych fal
koncentracji" (SCW)

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02,
AMN_K2_W05,
AMN_K2_W06,
AMN_K2_W07

egzamin ustny

W8

Metody symulacyjne w zakresie termodynamiki
konﬁguracyjnej

AMN_K2_W05,
AMN_K2_W06,
AMN_K2_W07

egzamin ustny

Modelowanie kinetyki tworzenia nadstruktur i rozpadu
w układach dwuskładnikowych.

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02,
AMN_K2_W04,
AMN_K2_W05,
AMN_K2_W07

egzamin ustny

posługiwać się podstawowymi pojęciami i technikami
termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U06,
AMN_K2_U08

egzamin ustny

konstruować proste modele termodynamiczne
roztworów stałych

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U04,
AMN_K2_U06,
AMN_K2_U08

egzamin ustny

W9

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Sylabusy
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U3

posługiwać się modelem Isinga-Kawasaki
i konstruować modele roztworów stałych w ramach
przybliżeń hierarchii CVM

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U04,
AMN_K2_U06,
AMN_K2_U08

egzamin ustny

U4

interpretować wyniki badań samodyfuzji i dyfuzji
znacznika w kategoriach migracji atomów/molekuł

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U04,
AMN_K2_U06

egzamin ustny

U5

student rozumie podstawy techniki Phase-Field

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U04,
AMN_K2_U06

egzamin ustny

U6

modelować procesy tworzenia nadstruktur
w roztworach stałych metodą statycznych fal
koncentracji

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U06

egzamin ustny

U7

zastosować elementy teorii dyfuzji do modelowania
procesów nierównowagowych w krystalicznych
układach wieloskładnikowych

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U04,
AMN_K2_U06,
AMN_K2_U08

egzamin ustny

U8

zaplanować i podjąć pracę w zakresie modelowania
przemian strukturalnych w układach
wieloskładnikowych metodami symulacji w skali
atomowej

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U04,
AMN_K2_U06,
AMN_K2_U08,
AMN_K2_U09

egzamin ustny

AMN_K2_K01,
AMN_K2_K02,
AMN_K2_K03,
AMN_K2_K04,
AMN_K2_K05,
AMN_K2_K06

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podjęcia pracy na rzecz społeczeństwa przy
wykorzystaniu wiedzy i umiejętności z zakresu
termodynamiki konﬁguracyjnej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

22

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

22

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy termodynamiki fenomenologicznej

W1, U1, K1

2.

Podstawy termodynamiki statystycznej

W1, U1, K1

3.

Termodynamika statystyczna roztworu idealnego

W2, U1, U2, K1

4.

Termodynamika statystyczna roztworu nieidealnego (regular solution) – ścieżka
rozumowania prowadząca do określenia konﬁguracji atomów w stanie równowagi.

W2, U1, U2, K1

5.

Modele energii konﬁguracyjnej roztworu nieidealnego

W3, U2, U3, K1

6.

Istota trudności uniemożliwiającej dokładne rozwiązanie modelu Isinga roztworu
nieidealnego

W1, W2, W3, U1, U2, K1

7.

Podstawy zastosowania symulacji Monte Carlo w termodynamice statystycznej –
próbkowanie proste i ważone, równanie Master, warunek równowagi
szczegółowej. Symulacyjne generowanie równowagowych konﬁguracji atomowych
i koncentracji defektów w układach wieloskładnikowych.

W1, W2, W8, U2, K1

8.

Zasady i podstawowe założenia metody „wariacji klasterów” (CVM)

W3, U3, K1

9.

Zasady i podstawowe założenia przybliżenia Bragga-Williamsa – na czym polega
to przybliżenie, co się w nim przybliża. Własności roztworów nieidealnych w
przybliżeniu Bragga-Williamsa – od czego zależy charakter konﬁguracji roztworów
nieidealnych w stanie równowagi.

W3, U3, K1

10.

Charakterystyka przemian fazowych „porządek-nieporządek” w układach
dwuskładnikowych.

W4, U3, K1

11.

Teoria dyfuzji w skali atomowej

W5, U4, U6, K1

12.

Teoria rozpadu spinodalnego – przykład modelowania metodą Phase Field

W6, U5, U7, U8, K1

13.

Model statycznych fal koncentracji (SCW) w termodynamice konﬁguracyjnej

W7, U6, K1

14.

Model prawdopodobieństwa ścieżki (PPM) – modelowanie kinetyki przemian
konﬁguracyjnych

W9, U8, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywny wynik egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej

Sylabusy
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X-ray optics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.240.5e4bdac6d9ﬀ2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

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

G1

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowej wiedzy z nowoczesnej optyki rentgenowskiej.
Główny nacisk zostanie położony na omówienie rentgenowskich technik doświadczalnych (mikroskopii, nanoi mikrotomograﬁi, spektroskopii, dyfrakcji) służących do charakteryzacji materiałów. Po wykładzie student będzie
posiadał podstawową wiedzę na temat aparatury, formalizmu i możliwości laboratoryjnych jak
i synchrotronowych rentgenowskich metod badań materiałów. Omówione zostaną zastosowania technik
rentgenowskich w nauce, przemyśle i medycynie. Innym ważnym aspektem dyskutowanym na wykładzie będzie
zastosowanie nanotechnologii w wytwarzaniu źródeł promieniowania rentgenowskiego i rentgenowskich
elementów optycznych.

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

klasyczne i kwantowe teorie opisujące oddziaływanie
promieniowania rentgenowskiego z materią.

AMN_K2_W02

egzamin ustny

W2

podstawy działania rentgenowskich technik
eksperymentalnych wykorzystywanych w badaniach
materiałowych.

AMN_K2_W03

egzamin ustny

W3

techniki i procesy wytwarzania
nanostrukturyzowanych rentgenowskich elementów
optycznych.

AMN_K2_W04

egzamin ustny

W4

podstawy metod numerycznych stosowanych
do analiz danych uzyskiwanych w eksperymentach
z użyciem promieniowania X

AMN_K2_W06

egzamin ustny

W5

zaawansowane techniki dyfrakcji i obrazowania
rentgenowskiego stosowane w badaniach
materiałowych

AMN_K2_W08

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dobrać aparaturę i metodę rentgenowską służącą
do zbadania wybranych właściwości
ﬁzykochemicznych badanego materiałów.

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U02,
AMN_K2_U06

egzamin ustny

U2

dobrać narzędzia numeryczne do analizy
eksperymentów rentgenowskich w badaniach
ﬁzykochemicznych materiałów.

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U02,
AMN_K2_U03

egzamin ustny

AMN_K2_K02,
AMN_K2_K04,
AMN_K2_K05

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

praktycznego zastosowania metod rentgenowskich
w nauce, przemyśle i medycynie.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Źródła promieniowania X (mikro i nanoźródła laboratoryjne, synchrotrony, źródła
oparte o lasery)

W1, W2, U1, K1

2.

Oddziaływanie promieniowania X z materią

W1

3.

Rentgenowskie elementy optyczne

W1, W3

4.

Detektory promieniowania X

W1, W2, U1

5.

Spektroskopia rentgenowska

W1, W2, W4, U1, U2

6.

Mikroskopia i tomograﬁa rentgenowska

W2, W4, W5, U1, U2, K1

7.

Dyfrakcja rentgenowska i problem fazowy

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
K1

8.

Obrazowanie koherentne i ptychograﬁa

W2, W3, W4, W5, U1, U2,
K1

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
passing the oral exam (grading scale 2.0: 0.5: 5.0)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiadmomości na poziomie wstępnego wykładu z optyki lub z ogólnego wykładu z podstaw ﬁzyki

Sylabusy
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Intellectual Property
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.240.5cb093e4624a9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

ukazanie najważniejszych wyzwań związanych ze stosowaniem zasad własności intelektualnej, w tym szczególnie
prawa autorskiego, w procesie kształcenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

teoretyczne podstawy własności intelektualnej,
ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego

AMN_K2_W09

esej
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W2

wyzwania stojące przed nim w procesie stosowania
zasad prawa autorskiego w codziennej pracy
naukowo-badawczej i w edukacji

AMN_K2_W09

esej

W3

czym jest plagiat i jakie niesie za sobą konsekwencje
dla autora oraz osoby dokonującej naruszenia praw
autorskich

AMN_K2_W09

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć i wyjść na przeciw wymaganiom formalnym
związanym z procesem przygotowywania pracy
naukowej

AMN_K2_U08,
AMN_K2_U09

esej

U2

w jaki sposób należy zdeﬁniować problemy związane
z naruszeniem prawa autorskich w kazusach
przedstawianych podczas zajęć

AMN_K2_U08,
AMN_K2_U09

esej

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

Forma aktywności studenta
wykład

10

przygotowanie eseju

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.

Law and property: what is intellectual property; brief history of intellectual
property; industrial property; copyright; the scope of fair use; plagiarism in theory
and practice;

W1, W2, W3, U1, U2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
written assessment
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Sylabusy

74 / 102

Master thesis seminar I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.240.5e4bdac70a8b7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności prezentacji własnych wyników badań naukowych

C2

Rozwijanie umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

temat i wagę prowadzonych przez siebie badań
w ramach pracy magisterskiej

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W03,
AMN_K2_W04,
AMN_K2_W07

prezentacja

W2

kierunki rozwoju dziedziny, w ramach której
przygotowuje pracę magisterską

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W04,
AMN_K2_W05,
AMN_K2_W07

prezentacja

U1

zaprezentować swoje badania naukowe prowadzone
w ramach pracy magisterskiej

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U02,
AMN_K2_U04,
AMN_K2_U07

prezentacja

U2

zaprezentować kierunki rozwoju dziedziny, w ramach
której przygotowuje pracę magisterską

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U05,
AMN_K2_U07

prezentacja

AMN_K2_K01,
AMN_K2_K02,
AMN_K2_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przygotowanie pracy magisterskiej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przeprowadzenie badań literaturowych

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.

Prezentacja tematu badawczego swojej pracy magisterskiej

W1, U1, K1

2.

Prezentacja wybranych tematów badawczych z dziedziny zaawansowanych
materiałów w oparciu publikacje naukowe z ostatnich kilku lat

W2, U2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
ocena w oparciu o jakość prezentacji: 40% - treści merytoryczne; 30% sposób prezentacji 30% - strona techniczna prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Master work laboratory I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.240.5e4bdac726378.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie pracy magisterskiej.

Efekty uczenia 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 na dużym poziomie szczegółowości
zagadnienia z obszaru nauki dotyczącego tematu
pracy magisterskiej.

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02,
AMN_K2_W03,
AMN_K2_W04,
AMN_K2_W05,
AMN_K2_W06,
AMN_K2_W07

zaliczenie

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U02,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U04,
AMN_K2_U05,
AMN_K2_U06,
AMN_K2_U08

zaliczenie

AMN_K2_K01,
AMN_K2_K03,
AMN_K2_K04,
AMN_K2_K05,
AMN_K2_K06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- student potraﬁ stosować zdobytą wiedzę
i umiejętności do zaplanowania i realizacji projektu
badawczego, - student potraﬁ wyszukać potrzebne
informacje w literaturze fachowej, - student potraﬁ
krytycznie analizować uzyskane wyniki.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- student jest gotów do pracy w laboratorium
badawczym, w różnych rolach, w tym do pracy
w grupie badawczej, - student potraﬁ podjąć
odpowiedzialność związaną z wykonywaniem badań
i komunikowaniem rezultatów.

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

120

zbieranie informacji do zadanej pracy

50

analiza i przygotowanie danych

50

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

50

konsultacje

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka pracy oraz związany z tym zakres pracy laboratoryjnej są określane
indywidualnie przez promotora pracy magisterskiej.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne, planowanie i realizacja eksperymentu naukowego
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student wykonuje prace laboratoryjne i/lub opracowania w zakresie
wyznaczonym przez promotora pracy magisterskiej. O fakcie zaliczenia
promotor informuje koordynatora przedmiotu.
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Polymers
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.240.5e4bdac742344.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Wprowadzenie do nauki o polimerach: makromolekułach syntentycznych ale także biomolekułach.

G2

Omówienie podstawowych idei i zagadnień dot.: 1) hierarchicznej struktury i stanów ﬁzycznych, 2) rozmiaru,
błądzenia przypadkowego, przejścia globulka-kłębek oraz właściwości przełączalnych, 3) dynamiki, lepkosprężystości i dyfuzji, 4) samo-organizacji nanostrukturyzowanych mieszanin polimerów i kopolimerów
blokowych.

G3

Omówienie technik eksperymentalnych określających właściwości polimerów z zakresu podstawowych
zagadnień.

G4

Demonstracja zastosowania idei wiedzy o polimerach w wytwarzaniu zaawansowanych materiałów
i nano(bio)technologii, np. inteligentne polimerowe (bio)pokrycia, chromatograﬁa żelowa, motory i zawory
molekularne, samo-organizacja kompozytowych nanowarstw organicznej fotowoltaiki, elektroniki, i kryształów
fotonicznych.

G5

Głębsze zrozumienie wytwarzania, struktur i właściwości materiałów omawianych w czasie innych wykładów nt.
elektroniki organicznej, fotoniki i nanotechnologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Podstawowe idee i zagadnienia dot.: 1) architektury
polimeru i stanów ﬁzycznych, 2) konformacji łańcucha
i ich zmian, 3) dyfuzji: od dynamiki (dla różnych
czasów) po termodynamikę, 4) samo-organizacji
układów polimerów.

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02,
AMN_K2_W04

egzamin ustny

W2

Kierunki rozwoju i najnowsze odkrycia nauki
o polimerach i ich zastosowania w nanotechnologii
i zaawansowanych materiałach.

AMN_K2_W04,
AMN_K2_W05

egzamin ustny

W3

Podstawowe techniki eksperymentalnymi
do określania właściwości polimerów z zakresu
podstawowych zagadnień nauki o polimerach.

AMN_K2_W03,
AMN_K2_W08

egzamin ustny

W4

Zastosowania idei nauki o polimerach do mokrej
nanotechnologii (np. motory/zawory molekularne)
i wytwarzania nanomaterialów funkcjonalnych (np.
ogniwa słoneczne, elektronika, macierze białek) oraz
biotechnologii (np. inteligentne pokrycia biomedyczne,
chromatograﬁa).

AMN_K2_W04,
AMN_K2_W05,
AMN_K2_W09

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Przedstawić podstawowe aspekty najważniejszych
zagadnień nauki o polimerach.

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U04

egzamin ustny

U2

Ocenić wyniki obserwacji związanych z podstawowymi
zagadnieniami z zakresu nauki o polimerach.

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U02

egzamin ustny

U3

Odnieść zdobytą wiedzę, z interdyscyplinarnym
spojrzeniem, do innych dyscyplin nauki.

AMN_K2_U04

egzamin ustny

AMN_K2_K02,
AMN_K2_K03

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

Systematycznego i aktywnego uczestnictwa
w wykładach (przez prowadzenie notatek
na wydrukach - rozdawanych przez prowadzącego).

82 / 102

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

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.

I. ARCHITEKTURA, STAN FIZYCZNY, MASA CZĄSTECZKOWA. I.1. ARCHITEKTURA
MOLEKULARNA. Struktura topologiczna i chemiczna. Izomerie konﬁguracyjne
(przestrzenna; sekwencyjna; stereoizometria). Izomeria konformacyjna (giętkość i
kształt makromolekuł; izomery rotacyjne a krotność wiązania). Wielopoziomowa
struktura polimeru (konﬁguracja; konformacja; agregacja; mikromorfologia,
morfologia). I.2. STANY FIZYCZNE POLIMERÓW. Stany ﬁzyczne w fazach
skondensowanych (szklisty, elastyczny, plastyczny, stopiony) a zależność modułu
od temperatury. Elastomery, termo- i duro-plasty. Stany ﬁzyczne w roztworach
(rozcieńczony, semi-rozcieńczony, semi-stężony; ciekłokrystaliczny). I.3. ROZKŁAD
I POMIARY MASY CZĄSTECZKOWEJ. Liczbowo-, wagowo-, lepkościowo- średnia
masa cząsteczkowa. Indeks polidyspersyjności. Osmometria membranowa,
rozpraszanie promieniowania, lepkość istotna. Chromatograﬁa żelowa i
spektrometria masowa.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.

II. ROZMIARY MAKROCZĄSTECZKI; KONFORMACJE ŁAŃCUCHA. II.1. KONFORMACJE
ŁAŃCUCHA IDEALNEGO. Modele łańcucha idealnego: model łańcucha swobodnie
związanego (stosunek Flory'ego, segment Kuhna). Promień bezwładności. Funkcja
rozkładu, energia swobodna i elastyczność łańcucha idealnego. II.2.
KONFORMACJE ŁAŃCUCHA RZECZYWISTEGO; PRZEJŚCIA
KONFORMACYJNEPOLIMERÓW SYNTETYCZNYCH. Konformacja łańcuchów
izolowanych (w roztworach rozcieńczonych): Objętość wyłączona. Uogólniony
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
model Flory'ego. Przejścia konformacyjne globulka - kłębek - kłębek spuchnięty,
U3, K1
ich obserwacja i zastosowanie w nanotechnogii. Przejście helisa-kłębek. II.3.
PRZEJŚCIA KONFORMACYJNE BIOMOLEKUŁ; POMIARY ROZMIARÓW ŁAŃCUCHA.
Denaturacja DNA. Formowanie stanu globularnego DNA. De/re/naturacja i
/roz/fałdowanie się białek. Konformacja łańcuchów nieizolowanych: Stopy. Roztwór
półrozcieńczony, szkic wykresu pseudofazowego. Pomiary rozmiarów
makromolekuł z lepkości istotnej (równania Flory-Foxa i Marka-Houwinka), z
rozpraszania promieniowania (prawo Guiniera, wykres Zimma).

Sylabusy
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3.

III.A. DYNAMIKA ŁAŃCUCHA I DYFUZJA POJEDYNCZEJ MAKROCZĄSTECZKI. III.1.
DYNAMIKA POLIMERU NIE-SPLĄTANEGO. Mechanizm dyfuzyjny dla cząstki
koloidalnej, różnice dla polimeru. Model Rouse'a (stopy) i Zimm'a (roztwory
rozcieńczone). Mody relaksacyjne i mechanizmy subdyfuzyjne. Reżimy czasowe
segmentu. III.2. DYNAMIKA POLIMERU SPLĄTANEGO. REPTACJA POLIMERÓW.
Splątanie łańcuchów, rura ograniczająca (Edwards'a) i reptacja (de Gennes'a).
Mechanizmy sub-dyfuzyjne i reżimy czasowe. Uwolnienie ograniczeń
topologicznych. Dyfuzja wskaźnikowa i samo-dyfuzja, kinetyczne aspekty dyfuzji.
Elektroforeza żelowa. III.3.
RÓWNOWAŻNOŚĆ CZASOWO-TEMPERATUROWA; REPTACJA A LEPKOSPRĘŻYSTOŚĆ POLIMERÓW. Odzwierciedlenie w zależności modułu od czasu.
Zależność temperaturowa czasu relaksacji, współczynnika tarcia i dyfuzji.
Równoważność czasowo-temperaturowa.

W1, W3, U1, U2, K1

4.

IV. SAMO-ORGANIZACJA MAKROMOLEKUŁ. IV.1. MIESZANINY POLIMERÓW:
TERMODYNAMIKA. Makro- i mikro-fazy układu polimerów. Model sieciowy FloryHugginsa (parameter Flory-Hugginsa). Entalpia swobodna a warunki równowagi
faz: Binoda, spinoda, punkt krytyczny. Diagramy fazowe. IV.2. MIESZANINY
POLIMERÓW: MAKRO-SEPARACJA FAZOWA.Metody inicjacji separacji. Dwa typy
separacji: Nukleacja i wzrost. Rozkład spinodalny i jego 3 etapy. Rosnąca skala
struktury. Skalowanie dynamiczne. IV.3. UKŁADY KOPOLIMERÓW BLOKOWYCH:
MIKRO-SEPARACJA FAZOWA. Entalpia swobodna układu jednoskładnikowego.
Morfologia mikrofaz a architektura dwubloków, analogia do molekuł amﬁﬁlowych.
Przejście nieporządek-porządek. Określona skala struktury. Wymuszanie
uporządkowania dalekiego zasięgu. Morfologia mikrofaz trójbloków. Zastosowania
w nanotechnologii.

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

5.

III.B. DYFUZJA WZAJEMNA I JEJ ASPEKTY TERMODYNAMICZNE. Termodynamika
procesów nieodwracalnych a prawa Ficka. Dyfuzja wzajemna: jej relacja z
samodyfuzją i dyfuzją wskaźnikową. Termodynamiczne przyspieszenie i
opóźnienie. Dyfuzja ujemna (pod górkę). Dyfuzja zniesiona. Nie-ﬁckowskie proﬁle
koncentracji.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, prowadzenie podczas wykładów osobistych notatek na
wydrukach wykładów - rozdawanych przez prowadzącego
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna ocena poziomu wiedzy (o podstawowych ideach na 3, o
zawansowanych zagadnieniach na 5)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone studia Igo stopnia

Sylabusy
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Photonic materials
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.240.5e4bdac75dec0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami współczesnej fotoniki.

C2

Wykształcenie umiejętności prezentowania zaawansowanych zagadnień naukowo-technicznych.

Efekty uczenia 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 szereg zagadnień współczesnej
fotoniki.

AMN_K2_W02,
AMN_K2_W05,
AMN_K2_W08

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student umie prowadzić prezentację ustną.

AMN_K2_U07,
AMN_K2_U08

zaliczenie

U2

Student potraﬁ przedstawić zaawansowane
zagadnienia naukowe lub techniczne w sposób
przystępny i zrozumiały.

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U06,
AMN_K2_U07,
AMN_K2_U08

zaliczenie

AMN_K2_K02

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnego opracowania
materiału i przygotowania referatu na skomplikowany
temat związany z fotoniką.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przeprowadzenie badań literaturowych

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 seminariów dotyczyć będzie aktualnych zagadnień dotyczących fotoniki
i materiałów fotonicznych. Przykładowe zagadnienia do opracowania dla studwnót
dotyczyć będą:
- półprzewodników III/V i ich własności optycznych,
- oddziaływania światła z laserowego z materią,
- optyki nieliniowej,
- wytwarzania i zastosowań ultrakrótkich impulsów laserowych,
- kryształów elektrooptycznych,
- optycznych właściwości kropek kwantowych,
- centrów barwnych w diamentach,
- kryształów fotonicznych,
- światłowodów.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie przez prowadzącego przygotowanych prezentacji ustnych
studenta.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość zagadnień elektryczności i magnetyzmu, w tym wiedza z zakresu równań Maxwella oraz transformacji zmiennych
na granicy dwóch ośrodków.
Znajomość podstawowych zagadnień optyki, w tym wiedza z zakresu równania falowego i równania Helmholtza, różnych
typy fal, zjawisk optycznych - odbicie załamanie, interferencja, dyfrakcja oraz umiejętność opisu propagacji światła w
ośrodkach materialny.
Znajomość podstawowych pojęć mechaniki kwantowej i ﬁzyki atomowej, w tym przede wszystkim wiedza dotycząca
struktury energetycznej atomów (poziomy energetyczne) i ciał stałych (podstawy teorii pasmowej).

Sylabusy
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Memristive materials
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.240.5e4bdac77a705.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Seminarium ma na celu zapoznanie studentów ze zjawiskiem przełączania rezystywnego od strony teoretycznej
i praktycznej. Przekazana jest wiedza dotycząca mechanizmu przełączania rezystywnego w różnych klasach
materiałów, technik ich badania oraz metod tworzenia układów memrystywnych.

Efekty uczenia 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 wie co to jest przełączanie rezystywne oraz
zna mechanizmy opisujące ten efekt w zależności
od rodzaju materiału, w którym ten efekt występuje, student zna podstawy działania technik stosowanych
do tworzenia materiałów/układów memrystywnych, student zna podstawy działania technik służących
do badania materiałów memrystywnych.

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02,
AMN_K2_W03,
AMN_K2_W04,
AMN_K2_W05,
AMN_K2_W08

prezentacja

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U02,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U04,
AMN_K2_U05,
AMN_K2_U07

prezentacja

AMN_K2_K01,
AMN_K2_K02,
AMN_K2_K03,
AMN_K2_K05,
AMN_K2_K06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- student potraﬁ zaplanować wykorzystanie
odpowiednich metod doświadczalnych do wytworzenia
i analizy układu memrystywnego; - student potraﬁ
zmierzyć krzywe prąd-napięcie i posługiwać się
aparaturą do tego służącą.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- student potraﬁ pracować w zespole, - student
rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji
zawodowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

50

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Cztery podstawowe elementy obwodów elektrycznych: opornik, kondensator,
cewka indukcyjna i memristor,
Mechanizmy przełączania rezystywnego i klasyﬁkacja typów pamięci RRAM:
Electrochemical Metallization Systems,
Valence Change Systems,
Thermochemical Systems,
Phase-Change Systems.
Nieulotne typy pamięci danych,
Modelowanie urządzeń memrystywnych,
Memrystor do zastosowań neuromorﬁcznych - modele i implementacje układów,
Obliczenia oparte na pamięciach memrystywnych i logice wielowartościowej,
Skalowalność technologii RRAM,
Urządzenia memrystywne oparte krzemowych nanorurkach i
układach/materiałach 2D,
Spintroniczny memristor,
Techniki stosowane do tworzenia i badania materiałów/układów memrystywnych.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, burza mózgów
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
ocena w oparciu o jakość prezentacji: 40% - treści merytoryczne; 30% sposób prezentacji 30% - strona techniczna prezentacji
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Master work laboratory II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.280.5e4bdac7de0f6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
18.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 210

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie pracy magisterskiej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna na dużym poziomie szczegółowości
zagadnienia z obszaru nauki dotyczącego tematu
pracy magisterskiej.

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02,
AMN_K2_W03,
AMN_K2_W04,
AMN_K2_W05,
AMN_K2_W06,
AMN_K2_W07,
AMN_K2_W08

zaliczenie

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U02,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U04,
AMN_K2_U05,
AMN_K2_U06,
AMN_K2_U07,
AMN_K2_U08

zaliczenie

AMN_K2_K01,
AMN_K2_K02,
AMN_K2_K03,
AMN_K2_K04,
AMN_K2_K05,
AMN_K2_K06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- student potraﬁ stosować zdobytą wiedzę
i umiejętności do zaplanowania i realizacji projektu
badawczego, - student potraﬁ wyszukać potrzebne
informacje w literaturze fachowej, - student potraﬁ
krytycznie przeanalizować uzyskane wyniki, - student
potraﬁ przygotować rozprawę pisemną
przedstawiającą rezultaty prowadzonych prac.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- student jest gotów do pracy w laboratorium
badawczym, w różnych rolach, w tym do pracy
w grupie badawczej; - student potraﬁ podjąć
odpowiedzialność związaną z wykonywaniem badań
i komunikowaniem rezultatów.

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

210

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie pracy dyplomowej

100

przeprowadzenie badań empirycznych

150

konsultacje

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
540

ECTS
18.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
210

ECTS
8.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
210

ECTS
8.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

92 / 102

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka pracy oraz związany z tym zakres pracy laboratoryjnej są określane
indywidualnie przez promotora pracy magisterskiej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student wykonuje prace laboratoryjne i/lub opracowania w zakresie
wyznaczonym przez promotora pracy magisterskiej. O fakcie zaliczenia
promotor informuje koordynatora przedmiotu.
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Master thesis seminar II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.280.5e4bdac804f17.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności prezentacji własnych wyników badań naukowych

C2

Rozwijanie umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

94 / 102

W1

tematykę badawczą oraz opis teoretyczny
wykorzystany w pracy magisterskiej

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02,
AMN_K2_W07

prezentacja

W2

techniki eksperymentalne lub/oraz techniki
obliczeniowe wykorzystane w pracy magisterskiej

AMN_K2_W03,
AMN_K2_W04,
AMN_K2_W05,
AMN_K2_W08

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaprezentować badania naukowe prowadzone
w ramach pracy magisterskiej

AMN_K2_U02,
AMN_K2_U06,
AMN_K2_U07

prezentacja

U2

prowadzić konstruktywną dyskusję i krytykę wyników
swojej pracy magisterskiej

AMN_K2_U03,
AMN_K2_U07,
AMN_K2_U09

prezentacja

AMN_K2_K01,
AMN_K2_K02,
AMN_K2_K05

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przygotowanie pracy magisterskiej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

analiza i przygotowanie danych

50

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.

Prezentacja wyników badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej

W1, W2, U1, K1

2.

Dyskusja uzyskanych wyników i ewentualna korekta kierunku badań
prowadzonych w ramach pracy magisterskiej

W1, W2, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
ocena w oparciu o jakość prezentacji: 40% - treści naukowe; 30% - sposób
prezentacji 30% - udział w dyskusji wyników

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Synchrotron radiation
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.280.5e4bdac820338.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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 knows and understands functioning of
scientiﬁc devices and systems used for studies in the
ﬁeld of advanced materials and nanotechnology

AMN_K2_W03

egzamin ustny

AMN_K2_U02

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student is able to plan and carry out scientiﬁc studies
in advanced materials and nanotechnology using
proper scientiﬁc tools

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

Student is able to critically judge his/her knowledge in
advanced materials and nanotechnology and is ready
to update his/her knowledge in this rapidly advancing
ﬁeld

AMN_K2_K02

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Laboratoria synchrotronowe na świecie. Wprowadzenie do problematyki
promieniowania synchrotronowego. Parametry źródeł i wiązek promieniowania –
wielkości radiometryczne [Strumień i gestość strumienia promieniowania,
spektralny strumień i jego gęstość, radiancja (spektralna) i irradiancja
(spektralna)]. Kolimacja wiązki. Niezmienniczość radiancji wiązki. Dlaczego do
większości eksperymentów potrzebujemy wiązek o dużych radiancjach.
2. Fale elektromagnetyczne i ich generacja.
3. Transformacja relatywistyczna promieniowania EM z układu źródła do układu
LAB. Rozkład kątowy. Relatywistyczny efekt Dopplera.
4.Promieniowanie elektromagnetyczne ze źródła synchrotronowego - na
przykładzie promieniowania undulatora.
5. Krótkie błyski i ich właściwości spektralne. Promieniowanie synchrotronowe
magnesów zakrzywiających i wigglerów.
6. Charakterystyka promieniowania undulatorów. Widmo, rozkład kątowy,
efektywny rozmiar źródła.
7. Praktyczny undulator. Harmoniczne. Kontrola polaryzacji promieniowania.
8. Elementy techniki źródeł elektronów i akceleratorów. Budowa synchrotronu
Solaris.
9. Pakietowanie elektronów. Emitancja wiązki elektronów. Wiązki w granicy
dyfrakcyjnej.
10. Emisja wymuszona i akcja laserowa. Spójne promieniowanie synchrotronowe.
Lasery na swobodnych elektronach. SASE i „Zasiewanie” emisji laserowej.
11. Elementy optyczne do formowania wiązek promieniowania rentgenowskiego i
UV. Elementy ogniskujące: soczewki Fresnela i refrakcyjne, lustra braggowskie i
ślizgowe, optyka kapilarna. Monochromatory: braggowskie i siatkowe.
12. Detektory promieniowania synchrotronowego. Energetyczna zdolność
rozdzielcza. Czas martwy. Detektory gazowe, scyntylacyjne i półprzewodnikowe.
Detektory pozycyjne.
13. Dyfrakcyjne badania strukturalne i krystalograﬁa w tym krystalograﬁa białek.
Problem fazowy.
14. Obrazowanie rentgenowskie. Obrazowanie absorpcyjne i z kontrastem
fazowym. Mikroskopia rentgenowska: skaningowa i pełnego pola. Mikro i
nanotomograﬁa. Koherentne obrazowanie dyfrakcyjne nanostruktur i układów
biologicznych.
15. Spektroskopia absorpcyjna promieniowania rentgenowskiego (XAS): XANES,
EXAFS i ﬂuorescencyjna
16. Spektroskopia fotoelektronów (XPS, UPS, ARPES)

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdany egzamin z kursu
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Facultative lectures of FAIS
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Advanced Materials and Nanotechnology

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAMNS.280.5e4bdac83bb98.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

wg sylabusa wybranego przedmiotu.

Efekty uczenia 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 zalety, ograniczenia i komplementarność
zagadnień będących tematem wybranych kursów
fakultatywnych.

AMN_K2_W01,
AMN_K2_W02,
AMN_K2_W03,
AMN_K2_W04,
AMN_K2_W05,
AMN_K2_W06,
AMN_K2_W07,
AMN_K2_W08,
AMN_K2_W09

egzamin

AMN_K2_U01,
AMN_K2_U02,
AMN_K2_U03,
AMN_K2_U04,
AMN_K2_U05,
AMN_K2_U06,
AMN_K2_U08,
AMN_K2_U09

egzamin

AMN_K2_K01,
AMN_K2_K02,
AMN_K2_K03,
AMN_K2_K04,
AMN_K2_K05,
AMN_K2_K06

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- student potraﬁ planować i realizować własne uczenie
się, - student potraﬁ uzupełniać swoją wiedzę.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy,
z dziedziny nauk przyrodniczych i ścisłych,
w rozwiązywaniu problemów praktycznych.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do egzaminu

90

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.

według sylabusa wybranego przedmiotu.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
według sylabusa wybranego przedmiotu
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Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
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astroﬁzyka i kosmologia
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Rok akademicki:

2022/23
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Nazwa kierunku:

astroﬁzyka i kosmologia

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

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

70%

Astronomia

15%

Informatyka techniczna i telekomunikacja 12%
Nauki o bezpieczeństwie

2%

Filozoﬁa

1%

Językoznawstwo

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
UJ proponuje dwa pokrewne kierunki II stopnia: ﬁzykę teoretyczną oraz astronomię. Kierunek astroﬁzyka i kosmologia ma na
celu umożliwienie kontynuowania swoich zainteresowań ogólnie rozumianym Kosmosem przez studentów którzy nie mogą
zdecydować się pomiędzy wyborem ﬁzyki teoretycznej i astronomii. Astroﬁzyka i kosmologia wypełnia lukę, w którą traﬁają
młodzi ludzie, z jednej strony zafascynowani astronomią, ale z drugiej strony oczekujący wiedzy i zrozumienia bardziej
fundamentalnego, bliższego fundamentom ﬁzyki teoretycznej: ogólnej teorii względności, modelu standardowego cząstek
elementarnych, kwantowej teorii pola, ﬁzyki statystycznej czy ﬁzyki materii skondensowanej.

Koncepcja kształcenia
Koncepcją kształcenia jest ukierunkowanie studiów w zakresie ﬁzyki teoretycznej na zastosowania w astroﬁzyce, astronomii i
technologiach z pogranicza sektora kosmicznego. Wiodącymi stają się przedmioty tradycyjnie znajdujące się na uboczu
głównego nurtu ﬁzyki teoretycznej: hydrodynamika, kosmologia, budowa gwiazd (w tym neutronowych), mechanika
orbitalna ciał sztywnych czy ,,stosowana’’ OTW. Utrzymaniu kontaktu z szybko postępującym rozwojem astroﬁzyki i
bieżącymi odkryciami astronomicznymi służy cotygodniowe Seminarium astroﬁzyczne, przechodzące na II roku w
Seminarium magisterskie. Integruje ono naukowców, studentów i pasjonatów astroﬁzyki. Jednym z głównych celów
seminarium jest przedstawienia oferty tematów prac dyplomowych. Aby umożliwić wejście w tematykę astroﬁzyczną
studentom bez formalnego przygotowania w zakresie ﬁzyki czy astronomii, np: studentom I stopnia kierunków technicznych,
informatycznych czy biologiczno-chemicznych, na liście przedmiotów do wyboru umieszczono kluczowe przedmioty z

Charakterystyka kierunku
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trzeciego roku studiów I stopnia ﬁzyki i astronomii. Rozmowa kwaliﬁkacyjna, a także konsultacje tuż przed rozpoczęciem 1
semestru pozwalają na wykrycie, a następnie uzupełnienie braków, dotyczących zwykle podstaw ﬁzyki teoretycznej i
doświadczalnej. Niedomagania w tym zakresie często są skompensowane równoległą wiedzą, umiejętnościami i
kompetencjami w zakresie technologii IT, sztucznej inteligencji, robotyki, biotechnologii i innych dyscyplin, co pozwala im na
realizację interdyscyplinarnych prac magisterskich czy dołączenia do zespołów jako programiści, konsultanci z zakresie
współczesnych technologii czy osoby wnoszące nowe idee i niestandardowe spojrzenie na rozwiązywane problemy.

Cele kształcenia
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących doboru opisu
teoretycznego złożonego systemu astroﬁzycznego
Potraﬁ podejmować decyzje w trakcie prowadzonych badań naukowych.
Powinien posiadać praktyczną znajomość obliczeniowych języków programowania, doświadczenie z językami skryptowym,
językami przeznaczonymi do symbolicznych obliczeń matematycznych a także znajomość odpowiednich narzędzi
programistycznych.
Potraﬁ pozyskiwać informacje z różnych źródeł w języku angielskim, właściwie je interpretować i wyciągać wnioski w zakresie
zastosowań ﬁzyki teoretycznej w różnych dziedzinach astronomii i astroﬁzyki oraz porozumiewać się w środowisku
naukowym.
Potraﬁ rozwiązywać złożone problemy astroﬁzyczne, dobierać dla nich modele matematyczne a także stosować odpowiednie
dla problemu narzędzia informatyczne.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Obecnie istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na osoby posiadające przygotowanie w zakresie tzw. ,,sektora kosmicznego’’.
Dla przykładu, komercyjne ﬁrmy wystrzeliwujące sprzęt satelitarny czy monitorujące ruch ,,śmieci kosmicznych’’ na orbicie
potrzebują ,,na dziś’’ fachowców od zaawansowanej mechaniki nieba na poziomie XXI wieku, t.j. ruchu brył sztywnych i ich
interakcji spin-orbita. Podobne przykłady można mnożyć. Zapewnienie odpowiedniej liczby takich osób jest istotnym
czynnikiem rozwoju gospodarczego zarówno w regionie jak i w całym kraju.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Przewidziane dla kierunku astroﬁzyka i kosmologia efekty uczenia się pozwalają na wykształcenie osób posiadających
pogłębioną wiedzę o wielu różnych zagadnieniach związanych z kosmosem oraz potraﬁących tę wiedzę stosować w praktyce.
W szczególności absolwenci będą przygotowani do pracy w sektorze kosmicznym, R&D oraz naukowym.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W Instytucie Fizyki i Obserwatorium Astronomicznym UJ prowadzone są badania dotyczące szeroko rozumianej astroﬁzyki w
szczególności: kosmologia, OTW, czarne dziury (w tym rotujące i z torusami), ﬁzyka teoretyczna i jądrowa, obserwacje
elektromagnetyczne, neutrinowe, fal grawitacyjnych i promieni kosmicznych, gwiazdy neutronowe, ewolucja presupernowych i supernowych.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Badania naukowe prowadzone na WFAIS są zbieżne z obszarami kształcenia na kierunku, zaś uzyskane wyniki tych badań na
bieżąco wprowadzane są jako nowe treści programowe, poszerzając i aktualizując ofertę kształcenia. W szczególności
prowadzone badania wykorzystywane są w ramach seminariów. Ponadto prace magisterskie są często powiązane z
prowadzonymi badaniami. Także uzyskane wyniki naukowe, zarówno publikacje jak i np. powstałe w ramach prac aplikacje
są wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Aparatura zakupiona do projektów naukowych, po ich zakończeniu, wzbogaca
infrastrukturę dydaktyczną Wydziału.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Wydział posiada nieograniczoną licencję (studenci i pracownicy) na program Mathematica, a także Maple, Matlab i inne,
pozwalające na obliczenia numeryczne, symboliczne, wizualizację i analizę danch. Dysponujemy dedykowanymi
pomieszczeniami superkomputerowymi, wyposażonymi w zaawansowane układy chłodzące. Umieszczone są w nich
superkomuter Deszno (SMP, 6x96 core + 2x64 core, Intel XEON, 256 GB RAM, Inﬁniband) oraz klaster kilkudziesięciu
komputerów PC (Shiva). Wydział posiada liczne sale seminaryjne, wykładowe, pokoje pracy cichej ( wyposażone w wysokiej
stacje robocze PC/Mac), rzutniki oraz sprzęt wideokonferencyjny. Pośrednio, dzięki współpracy formalnej i nieformalnej,
studenci mają możliwość zapoznania się z pracą na różnego typu aparaturze ﬁzycznej, astronomicznej czy informatycznej,
której prototypy czy pomniejszone wersje często znajdują się na miejscu. Wytworzyliśmy spory zbiór specjalistycznego
oprogramowania astroﬁzycznego, stopniem zaawansowania i złożoności oraz możliwościami równoważnego aparaturze
naukowej. Jest to między innymi program obliczający strukturę ogólnorelatywistycznych, namagnetyzowanych torusów
wokół rotujących czarnych dziur oraz biblioteki powalające na obliczenie energetycznego widma neutrin dowolnych obiektów
astroﬁzycznych.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0533

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zaawansowanymi zagadnieniami astroﬁzycznymi, szeroki
wybór przedmiotów fakultatywnych pozwala na indywidualny dobór przedmiotów. Studenci mają także możliwość
korzystania z przedmiotów oferowanych na kierunku Fizyka Teoretyczna, Astronomia i Informatyka Stosowana.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

100

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

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

37

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

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

5

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1214

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
nie jest wymagana

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Pozytywna ocena z pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

AIK_K2_W01

Absolwent zna i rozumie dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat opisu Wszechświata P7S_WG,
w standardowym modelu kosmologicznym
P7S_WK

AIK_K2_W02

Absolwent zna i rozumie zna procesy produkcji i transportu energii w gwiazdach;
posiada rozszerzoną wiedzę na temat struktury i ewolucji gwiazd oraz nukleosyntezy

P7U_W, P7S_WG

AIK_K2_W03

Absolwent zna i rozumie zna metody programowania, w tym równoległego;
rozwiązuje typowe problemy numeryczne

P7U_W, P7S_WG

AIK_K2_W04

Absolwent zna i rozumie zna metody opisu i rozwiązania zagadnienia N-ciał w
zastosowaniu do obiektów astroﬁzycznych i struktur kosmologicznych

P7U_W, P7S_WG

AIK_K2_W05

Absolwent zna i rozumie posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą najnowszych
osiągnięć astroﬁzyki i kosmologii

P7S_WG

AIK_K2_W06

Absolwent zna i rozumie potraﬁ sformułować podstawowe fakty teoretyczne i
obserwacyjne dotyczące czarnych dziur i fal grawitacyjnych, oraz ich roli w ogólnej
teorii względności i astroﬁzyce

P7U_W, P7S_WG

AIK_K2_W07

Absolwent zna i rozumie zna w stopniu poszerzonym najważniejsze systemy algebry
symbolicznej

P7U_W, P7S_WG

AIK_K2_W08

Absolwent zna i rozumie zna inne niż promieniowanie elektromagnetyczne źródła
informacji o obiektach astroﬁzycznych (w tym: neutrina, promieniowanie kosmiczne,
fale grawitacyjne), a także metody ich detekcji, oraz procesy ﬁzyczne z tym
Powiązane

P7U_W, P7S_WG

AIK_K2_W09

Absolwent zna i rozumie jest zorientowany w historycznym rozwoju astroﬁzyki i
kosmologii

P7U_W, P7S_WK

Kod

Treść

PRK

AIK_K2_U01

Absolwent potraﬁ wykonuje typowe i zaawansowane rachunki związane z astroﬁzyką
i kosmologią

P7U_U, P7S_UW

AIK_K2_U02

Absolwent potraﬁ posługuje się różnorodnymi technikami matematycznymi w celu
opisania struktury czasoprzestrzeni, w szczególności zjawisk zachodzących w
otoczeniu czarnych dziur Schwarzschilda i Kerra

P7U_U, P7S_UW

AIK_K2_U03

Absolwent potraﬁ potraﬁ zaimplementować poznane algorytmy, w tym skompilować,
uruchomić i debugować programy napisane we właściwych językach programowania;
posługuje się maszynami wieloprocesorowymi; wie jak Korzystać z systemów
kolejkowych; używa niezbędnego oprogramowania

P7U_U, P7S_UW

AIK_K2_U04

Absolwent potraﬁ rozwiązuje złożone problemy matematyczno-ﬁzyczne za pomocą
komputera; wizualizuje zbiory danych oraz wyniki obliczeń; analizuje dane; tworzy
prezentacje

P7U_U, P7S_UW

AIK_K2_U05

Absolwent potraﬁ klasyﬁkuje gwiazdy i ich układy; stosuje proste modele struktury i
ewolucji Gwiazd

P7U_U, P7S_UW

AIK_K2_U06

Absolwent potraﬁ potraﬁ zastosować prawo powszechnego ciążenia, w tym
zagadnienie N-ciał, do rozwiązania zaawansowanych problemów natury astroﬁzycznej P7U_U, P7S_UW
i kosmologicznej

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

AIK_K2_U07

Absolwent potraﬁ jest przygotowany do obsługi, tworzenia i zaprogramowania
eksperymentów oraz obserwacji astroﬁzycznych; potraﬁ analizować dane
eksperymentalne

P7U_U, P7S_UO

AIK_K2_U08

Absolwent potraﬁ potraﬁ przygotować esej naukowy na zadany lub wybrany temat

P7S_UU, P7S_UK

AIK_K2_U09

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotowuje i prezentuje referat w języku polskim
lub/i angielskim

P7U_U, P7S_UW

AIK_K2_U10

Absolwent potraﬁ posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

P7U_U, P7S_UK

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

AIK_K2_K01

Absolwent jest gotów do przewiduje możliwość zmiany paradygmatu
kosmologicznego; stale śledzi najnowsze doniesienia astroﬁzyków uzupełniając
wiedzę oraz umiejętności

P7S_KK, P7S_KR,
P7S_KO

AIK_K2_K02

Absolwent jest gotów do uznaje konsekwencje wynikające z publicznej pisemnej
prezentacji wyników swojej i cudzej pracy naukowej; oddziela wkład własny
prawidłowo cytując i komentując wcześniejsze osiągnięcia

P7U_K, P7S_KK,
P7S_KO

AIK_K2_K03

Absolwent jest gotów do potraﬁ pracować w zespole produkując terminowo i zgodnie
z założeniami wyniki częściowe; jest świadomy odpowiedzialności jaką niesie ze sobą
przyjęcie roli kierowniczej lub podrzędnej

P7U_K, P7S_KR

AIK_K2_K04

Absolwent jest gotów do popularyzuje osiągnięcia naukowe w zakresie astroﬁzyki,
kosmologii i powiązanych dziedzin

P7U_K, P7S_KO,
P7S_KK

Efekty uczenia się

8 / 127

Plany studiów
Do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub
społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim.
Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy dyplomowej.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wybrane zagadnienia mechaniki nieba

60

5,0

egzamin

Metody numeryczne I

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot humanistyczny

60

5,0

zaliczenie

O

Seminarium astroﬁzyczne I

30

3,0

zaliczenie

O

General Theory of Relativity

60

6,0

egzamin

O

Mechanika klasyczna

90

8,0

egzamin

F

Elektrodynamika klasyczna

90

8,0

egzamin

F

Podstawy ﬁzyki jądrowej

45

4,0

egzamin

F

Matematyczne metody ﬁzyki i astroﬁzyki II

60

5,0

egzamin

F

Pracownia Astronomii Praktycznej

45

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wnętrza gwiazd

60

6,0

egzamin

Przedmiot

O

F

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Physics and Astronomy C1+

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

English for Physics and Astronomy B2+

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium astroﬁzyczne II

30

3,0

zaliczenie

Język Fortran 90/95

60

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mechanika kwantowa

60

6,0

egzamin

F

Fizyka statystyczna

60

5,0

egzamin

F

Podstawy ﬁzyki fazy skondensowanej

45

4,0

egzamin

F

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język C++

45

4,0

egzamin

F

Materia przychodząca z kosmosu

15

2,0

egzamin

F

Wstęp do astroﬁzyki wysokich energii

60

5,0

egzamin

F

Zaawansowane techniki programowania obiektowego w C++

30

4,0

zaliczenie

F

Astroﬁzyka teoretyczna II (relatywistyczna)

60

4,0

egzamin

F

Podstawy astroﬁzyki i astronomii

60

3,0

egzamin

F

Symulacje komputerowe

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Soczewkowanie grawitacyjne

30

3,0

zaliczenie

Języki obliczeń symbolicznych

60

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kosmologia teoretyczna

60

6,0

egzamin

Przedmiot

F

O

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Physics and Astronomy B2+

30

2,0

egzamin

F

English for Physics and Astronomy C1+

30

2,0

egzamin

F

Do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub
społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim.
Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy dyplomowej.

Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Czarne dziury

60

6,0

zaliczenie

O

Budowa I ewolucja gwiazd

60

6,0

egzamin

O

Radioastronomia

60

4,0

egzamin

F

Fizyka ośrodka międzygwiazdowego

60

4,0

egzamin

F

Wykład specjalistyczny III

30

3,0

zaliczenie

O

Seminarium astroﬁzyczne III

30

3,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Pracownia magisterska

15

18,0

zaliczenie

O

Hydrodynamika

45

4,0

egzamin

O

Wybrane zagadnienia astroﬁzyki wysokich energii

60

4,0

egzamin

F

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wykład specjalistyczny IV

30

3,0

zaliczenie

F

Seminarium astroﬁzyczne IV

30

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Wybrane zagadnienia mechaniki nieba
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.210.5cc6f47ef394d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Astronomia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wybranymi i ważnymi zagadnieniami mechaniki nieba.

C2

Nabycie umiejętności rozwiązywania niektórych ważnych zagadnień mechaniki nieba.

C3

Zapoznanie się z niektórymi współczesnymi zagadnieniami mechaniki nieba.

Efekty uczenia 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 wybrane zagadnienia mechaniki nieba.

AIK_K2_W04

egzamin ustny,
zaliczenie

AIK_K2_U06

egzamin ustny,
zaliczenie

AIK_K2_K04

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zastosować prawo powszechnego ciążenia do: a)
zagadnienie dwóch ciał, b) zaburzonego ruchu
keplerowskiego, c) wyliczenia potencjału pola
grawitacyjnego dla podstawowych konﬁguracji mas, d)
problemu n ciał, e) ograniczonego zagadnienia trzech
ciał, f) zagadnienia rezonansów w Układzie
Słonecznym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przygotowania eseju bądź wykładu
popularnonaukowego z niektórych zagadnień
mechaniki nieba.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie referatu

5

uczestnictwo w egzaminie

1

rozwiązywanie zadań

25

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
126

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.

Teoria grawitacji Newtona:
a) prawo powszechnego ciążenia,
b) granice stosowalności teorii grawitacji Newtona.

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Zagadnienie dwóch ciał:
a) równania ruchu zagadnienia dwóch ciał,
b) całki ruchu,
c) redukcja zagadnienia dwóch ciał,
d) całki ruchu zagadnienia względnego,
e) tor ruchu względnego,
f) związek pomiędzy energią a kształtem orbity,
g) krzywe stożkowe i ich własności,
h) prawa Keplera,
i) ruch po elipsie; anomalie, równanie Gaussa, równanie Keplera,
j) ruch po paraboli i hiperboli,
k) wzór Bineta,
l) układy współrzędnych astronomicznych: układ współrzędnych równikowych
równonocnych, układ współrzędnych ekliptycznych,
m) elementy orbitalne,
n) elementy wektorialne,
o) problem prosty i odwrotny.

W1, U1, K1

3.

Zaburzony ruch keplerowski:
a) elementy oskulacyjne,
b) równania perturbacyjne.

W1, U1, K1

4.

Potencjał pola grawitacyjnego:
a) własności potencjału grawitacyjnego,
b) przykłady potencjałów; punktu materialnego, względnego zagadnienia dwóch
ciał, jednorodnej kuli, spłaszczonej planety.

W1, U1, K1

5.

Problem n ciał:
a) równania ruchu,
b) całki ruchu,
c) osobliwości w problemie n ciał,
d) przykłady rozwiązań szczególnych dla n = 3.

W1, U1, K1

6.

Zagadnienie trzech ciał:
a) płaskie, kołowe ograniczone zagadnienie trzech ciał,
b) równania ruchu dla płaskiego, kołowego ograniczonego zagadnienia trzech ciał,
c) całka Jacobiego,
d) punkty libracyjne,
e) krzywe zerowej prędkości,
f) zastosowania kołowego ograniczonego zagadnienia trzech ciał,
g) kryterium Tisseranda.

W1, U1, K1

7.

Rezonanse w Układzie Słonecznym:
a) zjawisko rezonansu,
b) rodzaje rezonansów: orbitalne, obrotowo-orbitalne, wiekowe,
c) rezonans zależny od eliptyczności – objaśnienie jakościowe.

W1, U1, K1

8.

Orbity okresowe w zagadnieniu trzech ciał.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konsultacje, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Uczestnictwo w wykładach. 2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu
ustnego jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. 3. Dobra znajomość treści
programowych. 4. Więcej szczegółów zostanie podane na pierwszych
zajęciach.
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Uczestnictwo w ćwiczeniach. 2. Sumarycznie uzyskanie pozytywnej
oceny z cząstkowych odpowiedzi przy tablicy. 3. Zreferowanie wybranego
zagadnienia ze współczesnej mechaniki nieba. 4. Więcej szczegółów
zostanie podane na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. Znajomość: (a) Analizy matematycznej I i II co najmniej na poziomie MS, (b) Algebry z geometrią co najmniej na poziomie
MS, (c) Mechaniki klasycznej co najmniej na poziomie MS.

Sylabusy
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Metody numeryczne I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.210.5cc6f47f34e46.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami metod numerycznych, wykorzystywanych szeroko w ﬁzyce i astroﬁzyce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawy teorii interpolacji wielomianowej.

AIK_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

wybrane metody różniczkowania i całkowania
numerycznego.

AIK_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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W3

podstawowe metody numerycznego rozwiązywania
zagadnień algebry liniowej.

AIK_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W4

elementarne metody rozwiązywania nieliniowych
układów równań algebraicznych.

AIK_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W5

podstawowe metody numerycznego rozwiązywania
zagadnienia początkowego dla układów równań
różniczkowych zwyczajnych.

AIK_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W6

podstawy numerycznych metod spektralnych
w zastosowaniu do równań różniczkowych.

AIK_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

różniczkować numerycznie, napisać program
wykonujący całkowanie numeryczne wykorzystujący
różne rodzaje kwadratur numerycznych.

AIK_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

rozwiązywać numerycznie wybrane zagadnienia
algebry liniowej, a także korzystać ze standardowych
istniejących bibliotek.

AIK_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

rozwiązań numerycznie przykładowe układy
nieliniowych równań algebraicznych.

AIK_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U4

rozwiązać numerycznie wybrane zagadnienia
początkowe dla równań różniczkowych zwyczajnych,
przeanalizować zbieżność oraz stabilność metody
w odniesieniu do konkretnego układu równań.

AIK_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U5

rozwiązać numerycznie proste równania różniczkowe
przy pomocy metod spektralnych.

AIK_K2_U03

zaliczenie na ocenę

AIK_K2_K03

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktywnego rozwiązywania problemów wymagających
wykorzystania metod numerycznych i obliczeń
komputerowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Interpolacja wielomianowa: Interpolacja Lagrange'a i Hermite'a. Błąd interpolacji
wielomianowej, efekt Rungego. Wielomiany Czebyszewa pierwszego rodzaju.

W1, W2, W6, U1, U5, K1

2.

Różniczkowanie numeryczne: Rozwinięcie Taylora. Różniczkowanie wielomianu
interpolującego. Wzory wielopunktowe.

W2, U1, K1

3.

Całkowanie numeryczne: Kwadratury Newtona-Cotesa. Kwadratury Gaussa.
Kwadratura podwójnie wykładnicza. Funkcja błędu, analiza błędu kwadratur
oparta na teorii funkcji zespolonych.

W2, U1, K1

4.

Metody numeryczne w zagadnieniach algebry liniowej: Rozkład LU. Rozkład
Cholesky'ego.

W3, U2, K1

5.

Rozwiązywanie układów algebraicznych równań nieliniowych, metoda NewtonaRaphsona.

W4, U3, K1

6.

Metody rozwiązywania zagadnienia początkowego dla układów równań
różniczkowych zwyczajnych: Konstrukcja metod Rungego-Kutty. Obszary
stabilności metod Rungego-Kutty.

W5, U4, K1

7.

Elementy metod spektralnych dla równań różniczkowych.

W6, U5, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę Odpowiedź na pytania dotyczące wyłożonego materiału.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Sylabusy

Warunkiem zaliczenia jest wykonywanie podczas
ćwiczeń zadań programistycznych (implementacja
omawianych metod numerycznych).

19 / 127

Seminarium astroﬁzyczne I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.210.5cc6f47f76a29.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne, Astronomia, Informatyka techniczna i
telekomunikacja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z najnowszymi odkryciami. Przekazanie wiedzy z zakresu astroﬁzyki. Uświadomienie
słuchaczom, że wiedza stale jest uaktualniana, astroﬁzyka powiązana z innymi dziedzinami nauki, a konieczne
jest ciągłe uzupełnianie wiedzy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

nowe osiągnięcia astroﬁzyki i kosmologii

AIK_K2_W01,
AIK_K2_W02,
AIK_K2_W05,
AIK_K2_W06,
AIK_K2_W08,
AIK_K2_W09

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
ocenić jakość przedstawianych na seminariach
referatów

U1

AIK_K2_U04, AIK_K2_U08,
prezentacja
AIK_K2_U09, AIK_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
śledzenia bieżących doniesień astroﬁzycznych
i kosmologicznych

K1

AIK_K2_K01, AIK_K2_K04

prezentacja

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

50

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 seminariów ustalana jest przez prowadzącego indywidualnie dla
każdego studenta

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie i wygłoszenie minimum jednego referatu na seminarium
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General Theory of Relativity
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.210.5cc6f47f91376.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

opanowanie podstaw ogólnej teorii względności

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

elementary knowledge of general relativity

AIK_K2_W06

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

solving elementary problems in general relativity

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

AIK_K2_U02

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

rozwiązywanie zadań problemowych

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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The metric connection, the Riemann curvature tensor and its properties

W1, U1

2.

Geodesics and the geodesic deviation equation

W1, U1

3.

Einstein's equations, stress-energy tensor, variational formulation

W1, U1

4.

Schwarzschild metric and its properties

W1, U1

5.

Riemannian spaces of constant curvature and de Sitter spacetime

W1, U1

6.

Homogeneous cosmology

W1, U1

7.

Generation and detection of gravitational waves

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
oral exam
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
homeworks

Wymagania wstępne i dodatkowe
analiza matematyczna, algebra liniowa, elektrodynamika

Sylabusy
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Mechanika klasyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.210.5cc6f47fadb8c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

opanowanie podstaw mechaniki klasycznej w podejściu Lagrange'a i Hamiltona

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

znajomość mechaniki klasycznej

AIK_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

AIK_K2_U01, AIK_K2_U02, egzamin pisemny,
AIK_K2_U06
zaliczenie na ocenę

rozwiazywać rownania mechaniki klasycznej

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

Forma aktywności studenta
wykład

45

ćwiczenia

45

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

rozwiązywanie zadań

30

analiza problemu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czasoprzestrzeń Galileusza, układy inercjalne, zasada względności,
przekształcenie Galileusza

W1

2.

Jakościowa analiza ruchu 1-wymiarowego układu zachowawczego, portrety fazowe U1

3.

Zasada Hamiltona, równania Eulera-Lagrange’a, kowariancja równań EuleraLagrange’a

W1, U1

4.

Więzy, przestrzeń konﬁguracyjna, współrzędne uogólnione, zasada Hamiltona w
obecności więzów holonomicznych

U1

5.

Małe drgania, linearyzacja, drgania normalne.

W1, U1

6.

Symetrie i prawa zachowania, twierdzenie Noether.

W1, U1

7.

Ruch w potencjale centralnym, ruch periodyczny i kwaziperiodyczny, liczba
rotacji, problem Keplera, twierdzenie Bertranda.

W1

8.

Równania Hamiltona, nawiasy Poissona, twierdzenie Liouville’a i twierdzenie
Poincare o powracaniu

W1, U1

9.

Układy całkowalne i niecałkowalne

U1

10.

Przekształcenia kanoniczne i ich zastosowanie, równanie Hamiltona-Jacobiego

W1, U1

11.

Zmienne działanie-kąt, niezmienniki adiabatyczne

W1, U1

Sylabusy
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12.

Małe zaburzenia układu całkowalnego, twierdzenie KAM

W1

13.

Dyskretne układy dynamiczne, odwzorowanie logistyczne, chaos

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

zadania domowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
algebra liniowa

Sylabusy
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Elektrodynamika klasyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.210.5cc6f47fcb326.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 45

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zagadnienia z zakresu elektrodynamiki klasycznej
określone w opisie treści kursu.

AIK_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

AIK_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

rozwiązywać zadania z zakresu teorii pola
elektromagnetycznego, jego oddziaływania z materią
oraz ruchu cząstek naładowanych w zakresie
określonym w opisie treści kursu.
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

ćwiczenia

45

przygotowanie do ćwiczeń

90

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Szczególna Teoria Względności
1. Czasoprzestrzeń
2. Transformacje Poincare
3. Wektory i tensory.
4. Hiperpowierzchnie i całkowanie.
5. Cząstka swobodna.

W1, U1

2.

Funkcjonał działania dla pola elektromagnetycznego:
1. Potencjał i tensor elektromagnetyczny.
2. Niezmienniczość cechowania.
3. Działanie dla pola elektromagnetycznego.
4. Działanie dla pola elektromagnetycznego z zewnętrznym prądem.
5. Zasada wariacyjna i równania ruchu.
6. Symetrie i tw. Noether.
7. Zasady zachowania i wielkości zachowane.

W1, U1

3.

Rozwiązania swobodnych równań Maxwella
1. Fale płaskie
2. Polaryzacja.
3. Rozkład widmowy.
4. Tensor energii-pędu oraz momentu pędu dla fali elektromagnetycznej.

W1, U1

4.

Rozwiązania równań Maxwella z zadanym prądem.
1. Elektrostatyka i magnetostatyka.
2. Funkcje Greena dla równania d’Alamberta
3. Potencjały Lienarda-Wiecherta.
4. Promieniowanie: rozkład na multipole; promieniowanie anteny.
5. Rozpraszanie (Thomsona i Rayleigha).
6. Bremsstrahlung, promieniowanie synchrotronowe.
7. Ruch cząstki w zadanym polu.

W1, U1

Sylabusy

29 / 127

Zjawiska elektromagnetyczne w materii.
1. Pola elektryczne i magnetyczne w materii.
2. Makroskopowe równania Maxwella.
3. Fale w ośrodku nieprzewodzącym.
4. Fale na granicy ośrodków.
5. Dyspersja.
6. Fale w ośrodku przewodzącym.
7. Relacje dyspersji.

5.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego oraz egzaminu ustnego.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Sylabusy

Obecność na zajęciach, umiejętność rozwiązywania a trakcie zajęć
uprzednio zadanych zadań, pozytywna ocena uzyskana z prac
pisemnych (kolokwiów).
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Podstawy ﬁzyki jądrowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.210.5cb87a145a410.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze strukturą materii, w szczególności jąder atomowych, własnościami oddziaływań
i rozpadów jądrowych, promieniowania jądrowego.

C2

Zapoznanie z technikami pomiarowymi w zakresie ﬁzyki jądrowej i jej zastosowaniach

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstawowe aspekty ﬁzyki jądrowej
w zakresie budowy materii i oddziaływań jej
składników, także w kontekście historycznego
dokonywania odkryć i formułowania teorii

AIK_K2_W01,
AIK_K2_W02,
AIK_K2_W05,
AIK_K2_W08,
AIK_K2_W09

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

W2

student zna oddziaływanie cząstek z materią, zasady
i metody detekcji promieniowania jonizującego

AIK_K2_W02,
AIK_K2_W08

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

W3

student zna efekty jądrowe istotne dla opisu ewolucji
gwiazd oraz nukleosyntezy, jak również rozszczepienia
jądrowego i jego wykorzystania.

AIK_K2_W01,
AIK_K2_W02,
AIK_K2_W08

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

W4

student zna podstawowe procesy jądrowe oraz prawa
z nimi związane

AIK_K2_W02,
AIK_K2_W08

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

U1

zastosować formalizm matematyczny do prostych
zagadnień ﬁzyki jądrowej oraz posiada umiejętność
abstrakcyjnego podejścia do problemów tej dziedziny
w sformalizowanym języku matematycznym

AIK_K2_U01, AIK_K2_U04

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

U2

wykorzystać podręczniki oraz źródła dostępne
w internecie do samodzielnego zidentyﬁkowania
problemu i znalezienia jego rozwiązania

AIK_K2_U08, AIK_K2_U09

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

U3

opisać jakościowo podstawowe zjawiska
przedstawione na wykładzie w zakresie ﬁzyki jądrowej

AIK_K2_U01, AIK_K2_U08, egzamin ustny,
AIK_K2_U09
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusji oraz formułować pytania związane
z przedstawionym zagadnieniami

AIK_K2_K02, AIK_K2_K03,
AIK_K2_K04

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

K2

pracy grupowej nad zadanym zagadnieniem

AIK_K2_K02, AIK_K2_K03,
AIK_K2_K04

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

K3

dyskusji nad tematami związanymi z zagrożeniami
oraz pozytywami związanymi z promieniowaniem oraz
wykorzystaniem ﬁzyki jądrowej w społeczeństwie

AIK_K2_K04

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

15

konsultacje

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
110

ECTS
4.0
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Liczba godzin
45

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Struktura materii: podstawy modelu kwarkowego dla hadronów, oddziaływania
podstawowe z szczególnym uwzględnieniem oddziaływań silnych i ich
szczególnych cech

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

2.

Własności jąder atomowych, modele struktury jądrowej , rozpady radioaktywne i
reguły przejść

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

3.

Reakcje nukleosyntezy, rozszczepienia i ich rola we wszechświecie i energetyce

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

4.

Oddziaływanie z materią cząstek naładowanych, zasady ich detekcji, rodzaje
detektorów i ich zastosowania

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny: odpowiedź na wylosowany zestaw 3 pytań. Pytania są
ogłaszane co najmniej miesiąc przed egzaminem. Ocena z egzaminu musi
być pozytywna, by móc uzyskać pozytywną ocenę końcową. Ocena
końcowa = ocena z ćwiczeń * 0,33 + ocena z egzaminu ustnego * 0.67.

wykład

egzamin ustny

ćwiczenia

Zaliczenie na podstawie ocen uzyskanych na zajęciach dwóch kolokwiów.
zaliczenie pisemne Ocena może być podniesiona o 0.5 stopnia poprzez aktywność na
zajęciach. Szczegóły zaliczenia są przedstawione na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy ﬁzyki ogólnej na poziomie kursów z cyklu "Podstawy ﬁzyki" dla kierunku Fizyka.

Sylabusy
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Matematyczne metody ﬁzyki i astroﬁzyki II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.210.5cb87a13d40dc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Astronomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z formalizmem tensorowym i podstawami geometrii różniczkowej.
Wiadomości te są niezbędne do rozpoczęcia studiów teorii grawitacji Einsteina.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student ma podstawową wiedzę z zakresu geometrii
różniczkowej i formalizmu tensorowego.

AIK_K2_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ posługiwać się formalizmem
tensorowym.

AIK_K2_U01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

AIK_K2_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnego uzupełnienia
brakującej wiedzy niezbędnej do zrozumienia
abstrakcyjnych pojęć matematycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

konsultacje

45

rozwiązywanie zadań

45

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Aﬁniczna przestrzeń euklidesowa, współrzędne aﬁniczne, twierdzenie o
funkcji odwrotnej.
2. Współrzędne krzywoliniowe w przestrzeni E^n.
3. Deﬁnicja rozmaitości różniczkowej, zgodność map, atlas, przykłady.
4. Odwzorowania rozmaitości: funkcje rzeczywiste i dyfeomorﬁzmy.
5. Krzywe gładkie na rozmaitości.
6. Wektor styczny do krzywej jako operator różniczkowy.
7. Przestrzeń styczna i jej baza.
8. Gładkie pola wektorowe.
9. Kowektory, baza dualna, gradient, różniczka funkcji.
10. Tensory i pola tensorowe, transformacje tensorów.
11. Działania na tensorach, symetryzacja i antysymetryzacja.
12. Tensor metryczny, przestrzeń Riemanna i lorentzowska, kąt między wektorami.
13. Odległość punktów bliskich, długość krzywej.
14. Metryka kontrawariantna, przesuwanie indeksów tensorów.
15. Konstrukcja pochodnej absolutnej, pojęcie koneksji aﬁnicznej, wyprowadzenie prawa transformacyjnego koneksji.
16. Pochodna kowariantna tensora, związek z pochodną absolutną.
17. Wyprowadzenie wzoru na pochodną kowariantną kowektora ze wzoru na
pochodną wektora kontrawariantnego.
18. Deﬁnicja i własności przeniesienia równoległego wektora wzdłuż krzywej.
19. Deﬁnicja geodetyki, parametr aﬁniczny, pole geodetyk.
20. Koneksja metryczna i wyprowadzenie symboli Christoﬀela.
21. Geodetyki jako linie ekstremalne w przestrzeni Riemanna.
22. Konstrukcja układu lokalnie geodezyjnego.
23. Rozpisanie drugiej pochodnej kowariantnej wektora.
24. Operatory dywergencji, rotacji i Laplace’a–Beltramiego.
25. Krzywizna wewnętrzna i zewnętrzna przestrzeni, trójkąty na sferze.
26. Dwie deﬁnicje tensora krzywizny: jako komutator pochodnych kowariantnych i jako efekt przeniesienia równoległego wektora po krzywej zamkniętej;
wyprowadzenie wzoru na ten tensor obiema metodami.
27. Wyprowadzenie własności algebraicznych tensora Riemanna, deﬁnicja
tensora Ricciego.
28. Pola wektorowe kowariantnie stałe a tensor krzywizny.
29. Tensor krzywizny w wymiarach od 1 do 4.
30. Pojęcie niezmienników tensora.
31. Wyprowadzenie ogólnej i zwykłej tożsamości Bianchiego.
32. Deﬁnicja pola Killinga i wyprowadzenie równań Killinga.
33. Wykazanie równoważności kowariantnej postaci równań Killinga ze zwykłymi równaniami Killinga.
34. Obliczanie pól Killinga ze skończonej postaci transformacji symetrii.
35. Pole Killinga generuje prawo zachowania dla wektora stycznego do geodetyki.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Obecność na ćwiczeniach, aktywność w rozwiązywaniu
zadań i zaliczenie kolokwiów.

wykład

egzamin pisemny, egzamin
ustny

Warunkiem podejścia do egzaminu jest wcześniejsze
uzyskanie zaliczenia ćwiczeń co najmniej na ocenę 3.0.
Przedmiot uznaje się za zaliczony jeśli student uzyska z
egzaminu co najmniej ocenę 3.0.

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiadomości z algebry: deﬁnicja grupy, ciała, przestrzeni wektorowej, przestrzeni unitarnej, normy.

Sylabusy
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Pracownia Astronomii Praktycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.210.5cb87a11581ac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Astronomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
pracownia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu planowania i prowadzenia obserwacji astronomicznych

C2

zdobycie wiedzy w zakresie gromadzenia danych obserwacyjnych, ich redukcji i analizy statystycznej

C3

poznanie współczesnych technik obserwacyjnych oraz metod i programów służących redukcji danych

C4

uzyskanie dobrej orientacji w aktualnych kierunkach rozwoju metod obserwacji i redukcji ich wyników

Efekty uczenia 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 przeanalizować proste zagadnienia
astronomiczne, to znaczy sformułować problem,
wskazać sposób rozwiązania i uzyskać wynik. Student
potraﬁ samodzielnie przygotować, zaplanować oraz
przeprowadzić obserwacje optyczne i krytycznie
ocenić wiarygodność otrzymanych wyników. Student
potraﬁ analizować dane obserwacyjne stosując
metody analizy statystycznej.

AIK_K2_W02,
AIK_K2_W03,
AIK_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

pozyskiwać informacje z różnych źródeł, łączyć je,
dokonywać ich interpretacji i wyciągać wnioski.
Student potraﬁ przygotowywać raporty
z przeprowadzonych obserwacji, pomiarów i obliczeń
w języku polskim i angielskim. Student umie
formułować pytania służące poszerzeniu wiedzy
i lepszemu zrozumieniu danego zagadnienia.

AIK_K2_U07, AIK_K2_U08,
zaliczenie na ocenę
AIK_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

współpracować w ramach kilkuosobowych zespołów
i odpowiednio określać priorytety by rzetelnie
i terminowo realizować zadania. Student rozumie
i przestrzega zasady uczciwości w odniesieniu
do własności intelektualnej.

AIK_K2_K02, AIK_K2_K03,
AIK_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

pracownia

45

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie raportu

55

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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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Planowanie i przygotowanie obserwacji wybranego obiektu (np. zaplanowanie
obserwacji faz około minimum gwiazdy zmiennej zaćmieniowej).
Przeprowadzenie obserwacji, redukcja uzyskanych danych i analiza wyników (np.
wyznaczanie momentu czasu gwiazdowego i długości doby gwiazdowej,
znajdowanie długości ogniskowej teleskopu i badanie dystorsji, prowadzenie
obserwacji fotometrycznych gwiazd zmiennych).
Wykonywanie zadań obliczeniowych w oparciu o dane dostarczone przez
prowadzącego, pobrane samodzielnie z katalogów lub baz danych (np.
znajdowanie momentu minimum krzywej zmian blasku gwiazdy zmiennej oraz
badanie jej diagramu O-C, wyznaczanie, na podstawie widma, przesunięcia ku
czerwieni dla galaktyki),
Projektowanie prostej aparatury obserwacyjnej (np. rzutnik obrazu Słońca dający
odpowiednie powiększenie i pozbawiony winietowania)

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
laboratoryjne, konsultacje
Rodzaj zajęć

pracownia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Studenci wykonują dowolną liczbę, dowolnych zadań uzyskując
odpowiednią liczbę punktów. Zaliczenie oraz końcowa ocena uzależnione
są od ilości zdobytych punktów. W związku z tym, że część zadań polega
zaliczenie na ocenę na wykonaniu obserwacji, które uzależnione są od pogody, aktualny limit
punktów niezbędnych do uzyskania zaliczenia, a także limity punktowe
na oceny wyznaczane są każdego roku. Brane są przy tym pod uwagę
sugestie studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw astronomii, w tym układów współrzędnych astronomicznych, trygonometrii sferycznej, budowy
teleskopów, zjawisk ekstynkcji i refrakcji atmosferycznej. Znajomość podstaw ﬁzyki w zakresie optyki geometrycznej i
falowej, mechanizmów emisji i absorpcji promieniowania. Podstawowa znajomość statystycznych metod analizy danych
pomiarowych i oprogramowania temu służącego. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Wnętrza gwiazd
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.210.5cb87a1630d4f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Astronomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie teoretycznej wiedzy z astroﬁzyki wnętrz gwiazdowych. Zrozumienie powiązania obserwowanych
paramtrów ﬁzycznych gwiazd z parametrami uzyskiwanymi z teoretycznych rozważań przy określonych
warunkach brzegowych (masa, moc promieniowania, skład chemiczny). Zdobycie doświadcznia w praktycznych
obliczeniach warunków panujacych w gwiazdach oraz interpretacji ewolucyjnych modeli gwiazdowych od ciągu
głównego do ścieżki chlodzenia białych karłów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

metody wyznaczania parametrów ﬁzycznych
na podstawie obserwacji oraz rozumie ich znaczenie
do określenia warunków brzegowych w modelach
teoretycznych

AIK_K2_W02,
AIK_K2_W05,
AIK_K2_W09

egzamin pisemny / ustny

W2

metody wyprowadzania i zapisu równań opisujących
strukturę wewnętrzną gwiazdy.

AIK_K2_W02,
AIK_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

W3

powiązania i wpływy zmian w strukturze wewnętrznej
gwiazdy na jej obserwowane parametry w trakcie
ewolucji gwiazdy

AIK_K2_W02,
AIK_K2_W08

egzamin pisemny / ustny

U1

na podstawie obserwacji oszacować energię
wypromieniowywaną przez gwiazdę, wysnuć wnioski
nt. możliwych źródeł produkcji energii w gwiazdach
w różnych stadiach ewolucji oraz umie określić
warunki brzegowe potrzebne do opisania struktury
wewnętrznej gwiazdy o zadanej masie, promieniu
i jasności absolutnej.

AIK_K2_U01

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

U2

wyprowadzić podstawowy zestaw równań opisujących
strukturę gwiazdy i wykorzystać warunki brzegowe
potrzebne do ich rozwiązania

AIK_K2_U01, AIK_K2_U04, zaliczenie pisemne,
AIK_K2_U05
egzamin pisemny / ustny

U3

zbudować prosty model ewolucyjny gwiazdy jak
i przedstawić zależności modeli od masy, składu
chemicznego oraz dostępnych źrodeł energii
w gwieździe.

AIK_K2_U05, AIK_K2_U10

zaliczenie pisemne,
projekt

U4

samodzielnie określić poprawność wyników
teoretycznych uzyskiwanych z modeli w oparciu
o destępne dane obserwacyjne.

AIK_K2_U07, AIK_K2_U10

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

w przystępny sposób opisać warunki panujące
we wnętrzu gwiazdy odpowiadajace parametrom
ﬁzycznym wynikającym z obserwacji.

AIK_K2_K04

projekt, egzamin
pisemny / ustny

K2

krytycznie ocenić poprawność uzyskiwanych wyników

AIK_K2_K02

projekt, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

programowanie

15

rozwiązywanie zadań

10

Sylabusy
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konsultacje

20

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
155

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Parametry ﬁzyczne gwiazd wyznaczane z obserwacji, skład chemiczny
2. Źródła energii i procesy jądrowe zachodzące w gwiazdach
3. Odchylenia od symetrii sferycznej, wpływ rotacji, pola magnetycznego
4. Równania równowagi hydrostatycznej, twierdzenie o wiriale
5. Równanie stanu plazmy gwiazdowej
6. Transfer radiacyjny, nieprzezroczystość

1.

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

7. Równania budowy gwiazdy na przykładzie Słońca
8. Zależności masa-jasność, promień-masa, limity mas
9. Struktura wewnętrzna gwiazd na różnych etapach ewolucji
10. Ewolucja poza ciągiem głównym
11. Przypadki szczególne - ewolucja czerwonych i białych karłów
12. Poźne etapy ewolucji (initial to ﬁnal mass czyli masa początkowa i końcowa)
13. Teoria a obserwacja na przykładzie danych obserwacyjnych teleskopu GAIA

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wykonanie zadanych obliczeń, zadań oraz pozytywne oceny z
zaliczenie pisemne, projekt ewentualnego kolokwium zaliczeniowego. Aktywność na zajęciach
(pozwala na podniesienie oceny o pół stopnia).

egzamin pisemny / ustny

Poprawna odpowiedź na zadane pytania z listy przedstawionych
pytań. 3 - odpowiedż na min. 2 pytania 4 - poprawna odpowiedż
na 3 pytania 5 - poprawna odpowiedz na 3 pytania i dobra
orientacja w calości materiału.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs astroﬁzyki obserwacyjnej, kurs atmosfer gwiazdowych. Wiedza na poziomie ogólnym kursu ﬁzyki (ﬁzyki jądrowej,
termodynamiki, cząstek elementarnych, mechaniki, ﬁzyki statystycznej). Ponadto umiejętność programowania, znajomość
metematycznych metod ﬁzyki i astroﬁzyki, algebry i analizy matematycznej.

Sylabusy
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English for Physics and Astronomy B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.230.623af086179c2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

AIK_K2_W05,
AIK_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

AIK_K2_W05,
AIK_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

AIK_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

AIK_K2_W05,
AIK_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

AIK_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

AIK_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

AIK_K2_U08, AIK_K2_U09, zaliczenie na ocenę,
AIK_K2_U10
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane
AIK_K2_U09, AIK_K2_U10
ze studiowanym kierunkiem

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

AIK_K2_U08, AIK_K2_U09,
zaliczenie na ocenę
AIK_K2_U10

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

AIK_K2_U08, AIK_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

AIK_K2_U09, AIK_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny
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U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

AIK_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

AIK_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

AIK_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

AIK_K2_U10

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

AIK_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

AIK_K2_K03, AIK_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

AIK_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

AIK_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do egzaminu

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U10,
U4, U5, K2, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U10, U2,
U4, U5, K2, K3

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku takich
jak raport/proposal, e-mail służbowy / list formalny, opis materiału graﬁcznego

W1, W2, W4, U2, U3, U4,
U5, U6, U9, K2, K3

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U10, U2,
U3, U4, U5, U7, U8, U9,
K2, K3

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W3, U11, U8, K1, K2, K4

6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku
wybierane wspolnie ze studentami, zaleznie od specyﬁki danej grupy, np.
terminology in astronomy, academic English, eﬀective communication in science,
attending conferences, taking part in seminars, popularising science, formulating
deﬁnitions, avoiding plagiarism, referencing, recognizing formal & informal style,
describing a process, describing cause and eﬀect, famous scientists.

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K3

7.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

W4, U6, K3

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Semestr 1
Metody nauczania:
demonstracje dźwiękowe/video, praca z tekstem, praca w parach/grupach, analiza tekstów, metoda projektów, inscenizacja,
burza mózgów, dyskusja, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
demonstracje dźwiękowe/video, praca z tekstem, praca w parach/grupach, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium
językowe, metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, inscenizacja, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy
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English for Physics and Astronomy C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.230.623af086257de.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

AIK_K2_W01,
AIK_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

AIK_K2_W01,
AIK_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

AIK_K2_W01,
AIK_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

AIK_K2_W01,
AIK_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

AIK_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

AIK_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

AIK_K2_U08, AIK_K2_U09, zaliczenie na ocenę,
AIK_K2_U10
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

AIK_K2_U09, AIK_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

AIK_K2_U08, AIK_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

AIK_K2_U08, AIK_K2_U09, zaliczenie na ocenę,
AIK_K2_U10
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

AIK_K2_U09, AIK_K2_U10

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

AIK_K2_U08, AIK_K2_U09, zaliczenie na ocenę,
AIK_K2_U10
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

AIK_K2_U09, AIK_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

AIK_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

AIK_K2_U09, AIK_K2_U10

zaliczenie na ocenę

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

AIK_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

AIK_K2_K02, AIK_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

AIK_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

AIK_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

AIK_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do egzaminu

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U10,
U4, U5, K2, K4

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U10, U2,
U4, U5, K2, K4

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:
raport/proposal, streszczenie artykułu naukowego lub popularnonaukowego, opis
materiału graﬁcznego

W1, W2, W4, U2, U3, U4,
U5, U6, U9, K2, K4

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U10, U2,
U3, U4, U5, U7, U8, U9,
K2, K3, K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W3, U11, U8, K1, K2, K5

6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku
wybierane wspolnie ze studentami, zaleznie od specyﬁki danej grupy, np.
terminology for astronomy, academic English, eﬀective communication in
science, attending conferences, taking part in seminars, popularising science,
formulating deﬁnitions, avoiding plagiarism, referencing, recognizing formal &
informal style, describing a process, describing cause and eﬀect, famous
scientists.

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K2, K3, K4

Sylabusy
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Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W4, U6, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
demonstracje dźwiękowe/video, praca z tekstem, praca w parach/grupach, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium
językowe, metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, inscenizacja, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
demonstracje dźwiękowe/video, praca z tekstem, praca w parach/grupach, konwersatorium językowe, metody elearningowe, dyskusja, burza mózgów, inscenizacja, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość
zasadgramatycznych 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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Seminarium astroﬁzyczne II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.220.5cc6f4807727d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne, Astronomia, Informatyka techniczna i
telekomunikacja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

nowe osiągnięcia astroﬁzyki i kosmologii

AIK_K2_W05

prezentacja

AIK_K2_U01

prezentacja

AIK_K2_K03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ocenić jakość przedstawianych na seminariach
referatów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

śledzenia bieżących doniesień astroﬁzycznych
i kosmologicznych
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

50

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 seminariów ustalana jest przez prowadzącego indywidualnie dla
każdego studenta

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
wykonanie co najmniej jednej prezentacji na zadany temat
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Język Fortran 90/95
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.220.5cb0974233e21.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie umiejętności programowania w języku FORTRAN90/95

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna składnię i semantykę języka Fortran

AIK_K2_W03

zaliczenie na ocenę
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W2

potraﬁ wyrazić algorytm rozwiązania problemu
obliczeniowego w języku Fortran 90/95. Potraﬁ ocenić
złożoność obliczeniową problemu

AIK_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

potraﬁ wykorzystać dostępną dokumentację języka
oraz bibliotek oprogramowania

AIK_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wyrazić algorytm rozwiązania problemu
obliczeniowego w języku Fortran

AIK_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ wykorzystać dostępną dokumentację języka
oraz bibliotek oprogramowania

AIK_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ wykorzystać dostępną angielskojęzyczną
dokumentację języka oraz bibliotek oprogramowania

AIK_K2_U09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do pracy w zespole
interdyscyplinarnym, określania priorytetów
realizowanych zadań, kierowania tym zespołem

AIK_K2_K02

zaliczenie

K2

absolwent jest gotów do przekazywania informacji
dotyczących różnych aspektów informatyki
w zrozumiały sposób

AIK_K2_K04

zaliczenie

K3

absolwent jest gotów do działania zgodnie z zasadami
przedsiębiorczości innowacyjnej i myślenia
kreatywnego

AIK_K2_K03

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

pracownia

30

programowanie

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

wykonanie ćwiczeń

30

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

FORTRAN 90/95
1. Reprezentacja danych, typy zmiennych
2. Bloki strukturalne programu
3. Zarządzanie kolejnością wykonywania instrukcji
4. Konstrukcje cykliczne, pętle
5. Wprowadzenie do macierzy
6. Kontrola wejścia i wyjścia
7. Pliki, rekordy, przechowywanie danych
8. Metody numeryczne – precyzja, zaokrąglenia,
uwarunkowania stabilności
9. Procedury wewnętrzne, rekurencyjne, pogrupowane wielowariantowe
10. Tworzenie własnego środowiska przy pomocy modułów
11. Zaawansowane operacje na całych macierzach
12. Parametryzacja typów zmiennych, ustawianie precyzji
13. Rozszerzone możliwości operacji wejścia i wyjścia, operacje
na plikach
14. Wskaźniki i dynamiczne struktury danych
15. Dane globalne, sposoby alokacji pamięci
16. Zaawansowane metody numeryczne
17. Uruchamianie programów, wykrywanie błędów
18. Przeładowanie operatorów, wielopostaciowość
19. Architektura równoległa, komputery wieloprocesorowe

W1, W2, W3

2.

Potraﬁ wyrazić algorytm rozwiązywania problemu obliczeniowego w języku
FORTRAN

U1, U2, U3

3.

Potraﬁ wykorzystać oprogramowanie o otwartych licencjach

K1, K2, K3

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

Przyswojenie zasad programowania w języku FORTRAN90/95,

pracownia

zaliczenie na ocenę

Samodzielne napisanie i uruchomienie własnego programu
rozwiązującego wybrane zagadnienie

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach laboratoryjnych obowiązkowa

Sylabusy
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Mechanika kwantowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.220.5cb42ab1db0e6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z podstawami mechaniki kwantowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawy mechaniki kwantowej.

AIK_K2_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

stosować metody ﬁzyki kwantowej do analizy prostych
układów ﬁzycznych.

AIK_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

AIK_K2_K04

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego przyswajania metod ﬁzyki kwantowej.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wstęp historyczny

W1, U1, K1

2.

Amplitudy prawdopodobieństwa

W1, U1, K1

3.

Całki po trajektoriach, równanie Schroedingera

W1, U1, K1

4.

Stany kwantowe i operatory

W1, U1, K1

5.

Reprezentacja położeniowa i pędowa, zasada nieoznaczoności

W1, U1, K1

6.

Studnie potencjału

W1, U1, K1

7.

Oscylator harmoniczny

W1, U1, K1

8.

Rozpraszanie w jednym wymiarze

W1, U1, K1

9.

Stacjonarny rachunek zaburzeń

W1, U1, K1

10.

Przybliżenie półklasyczne

W1, U1, K1

11.

Metoda wariacyjna

W1, U1, K1

12.

Potencjał sferycznie symetryczny

W1, U1, K1

13.

Atom wodoru

W1, U1, K1

Sylabusy

61 / 127

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, egzamin ustny

uzyskanie więcej niż 50% pkt. z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

uzyskanie więcej niż 50% pkt. z kolokwiów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Algebra z geometrią MT, Analiza matematyczna II MT

Sylabusy
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Fizyka statystyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.220.5cc6f4809e6fd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie termodynamiki oraz ﬁzyki statystycznej procesów równowagowych, bądź
procesów zachodzących w pobliżu stanów równowagowych, jako jednolitej teorii będącej integralną częścią ﬁzyki
teoretycznej.

C2

Przedstawiany materiał ilustrowany jest zagadnieniami ważnymi z punktu widzenia ﬁzyki/astronomii/ﬁzyki
materiałowej

Efekty uczenia 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, rozumie oraz ma ugruntowaną wiedzę
w zakresie podstaw teorii prawdopodobieństwa,
z uwzględnieniem procesów stochastycznych
(Markova)

AIK_K2_W04,
AIK_K2_W08

egzamin pisemny

W2

zasady wariacyjne wynikające z II zasady
termodynamiki oraz warunku stabilności stanu
równowagi

AIK_K2_W02,
AIK_K2_W08

egzamin pisemny

W3

pojęcia entropii i temperatury absolutnej oraz ich
mikroskopową interpretację

AIK_K2_W02,
AIK_K2_W08

egzamin pisemny

W4

student zna, rozumie oraz ma ugruntowaną wiedzę
w zakresie podstaw ﬁzyki statystycznej
i termodynamiki procesów równowagowych oraz
bliskich stanu równowagi

AIK_K2_W02,
AIK_K2_W08

egzamin pisemny

W5

strukturę kwantowej ﬁzyki statystycznej i jej związek
z fenomenologią oraz granicą klasyczną

AIK_K2_W02,
AIK_K2_W04,
AIK_K2_W08

egzamin pisemny

U1

przeprowadzić obliczenia wielkości
termodynamicznych dla układów nieoddziaływujących
cząstek kwantowych i klasycznych, a także ogólnie
na poziomie formalnym, oraz przedstawić
interpretację ﬁzyczną otrzymanych wyników

AIK_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

student opanowuje podstawowe metody
rachunkowe/probabilistyczne związane z badaniami
układów o dużej liczbie stopni swobody

AIK_K2_U01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

rozwiązywanie zadań problemowych

40

konsultacje

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

przygotowanie do egzaminu

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wstęp: elementy rachunku prawdopodobieństwa zilustrowane na przykładzie
procesów Markova

W1, U1, U2

2.

zerowa zasada termodynamiki (pojęcie równowagi termodynamicznej,
tranzytywność stanu równowagi oraz pojęcie temperatury empirycznej). Pierwsza
i druga zasada termodynamiki (przesłanki, sformułowanie)

W3, U2

3.

Formy Pfaﬀa wraz z interpretacją geometryczną; całkowalność i niecałkowalność
form Pfaﬀa; twierdzenie Caratheodorego

W2, W3, U2

4.

Pojęcie entropii oraz temperatury absolutnej. Druga zasada termodynamiki jako
zasada wariacyjna.

W2, W4, U2

5.

Przejścia Fazowe. Teoria Landau. Hipoteza skalowania

W2, U2

6.

Pojęcie entropii Boltzmana i III Zasada Termodynamiki; rozkład mikrokanoniczny.

W1, W3, W4, U1, U2

7.

Wprowadzenie rozkładów: kanonicznego, wielkiego kanonicznego, izobarycznoizotermicznego. Równoważność rozkładów w granicy termodynamicznej

W1, W3, W4, W5, U1, U2

8.

Podejście do ﬁzyki statystycznej od strony probabilistycznej deﬁnicji entropii:
entropia prawdopodobieństwa (Shannona) wraz z interpretacją; entropia
względna (Kalbluck) i jej własności.

W1, W3, U2

9.

Zastosowania rozkładów do badania gazów nieoddziaływujących cząstek
klasycznych i kwantowych: bosony bezmasowe (fonony i fotony), bosony z
niezerową masą (kondensacja Bosego-Einsteina), fermiony (gaz elektronowy).

W5, U1, U2

10.

Głębsze podstawy ﬁzyki statystycznej: stany czyste i stany mieszane; zespoły
Gibbsa i macierz gęstości. Granica klasyczna rozkładów kwantowych oraz
podstawy klasycznej mechaniki statystycznej; ergodyczność; ewolucja do stanu
równowagi.

W1, W5, U1, U2

11.

Fluktuacje.

W1, W4, U2

12.

Najprostsze modele z oddziaływaniem: model Isinga w przestrzeni jedno- i
dwuwymiarowej. Przejścia fazowe.

W5, U2

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Student potraﬁ wyjaśnić zagadnienia wchodzące w skład kursu
(zagadnienia 1-12 umieszczone w opisie kursu); Student potraﬁ
rozwiązać zadania związane z puruszanymi na kursie zagadnieniami

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Student potraﬁ rozwiązać zadania związane z puruszanymi na kursie
zagadnieniami

Wymagania wstępne i dodatkowe
kursy: mechaniki teoretycznej, elektrodynamiki, mechaniki kwantowej; podstawowe elementy rachunku
prawdopodobieństwa.

Sylabusy
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Podstawy ﬁzyki fazy skondensowanej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.220.5cc6f480ba652.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z tematyką struktury elektronowej kryształów oraz jej związku z własnościami
metali,półprzewodników i magnetyków.

Efekty uczenia 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 modele elektronów w krysztale bazujące
na mechanice kwantowej. Rozumie stosowane
konwencje i znaczenie prezentacji w przestrzeni
odwrotnej. Rozumie wpływ struktur elektronowych
na własności elektryczne, magnetyczne metali,
izolatorów i półprzewodników.

AIK_K2_W04,
AIK_K2_W07

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

struktury i mechanizmy prowadzące
do półprzewodników samoistnych, domieszkowanych
i niejednorodnych.

AIK_K2_W04,
AIK_K2_W07

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W3

podstawowe modele własności magnetycznych
diamagnetyków, paramagnetyków i ferromagnetyków.

AIK_K2_W03,
AIK_K2_W04

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

AIK_K2_U04

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

AIK_K2_K02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozwiązać kwantowe modele elektronów w krysztale,
przy pomocy przybliżonych metod numerycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu
kwantowych podstaw ﬁzyki kryształów
i do praktycznego użycia tej wiedzy przy
przewidywaniu własności materiałów.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

30

konsultacje

10

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
106

ECTS
4.0

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. Gaz elektronów swobodnych: stany energetyczne, powierzchnia Fermiego,
gęstość stanów elektronowych.
2. Energia wewnętrzna i ciepło właściwe gazu elektronowego, porównanie z
danymi eksperymentalnymi.
3. Model Drudego-Sommerfelda. Transport ładunku i ciepła: prawo Ohma, prawo
Wiedemanna-Franza i efekt Halla.
4. Stany elektronowe w obecności periodycznego potencjału. Twierdzenie Blocha.
Struktura pasmowa.
5. Model prawie swobodnych elektronów (NFE). Przerwy energetyczne w widmie
stanów elektronowych. Zapełnianie stanów elektronowych.
6. Powierzchnia Fermiego w modelu NFE. Redukcja do pierwszej strefy Brillouina.
Przykład dla sieci kwadratowej.
7. Model ciasnego wiązania (TBA). Szerokość pasma i masy efektywne
elektronów.
8. Dynamika elektronów Blocha w przybliżeniu kwaziklasycznym w polach E i H.
Masa efektywna. Dziury.
9. Gaz elektronowy w polu magnetycznym (poziomy Landaua). Efekt de Haasavan Alphena i wyznaczanie kształtu powierzchni Fermiego.
10. Układ okresowy pierwiastków. Struktury pasmowe i własności ﬁzyczne.
11. Półprzewodniki samoistne. Struktura pasmowa Si. Gęstość nośników i
przewodnictwo elektryczne.
12. Półprzewodniki domieszkowane (typ n i p). Gęstość nośników i przewodnictwo
elektryczne.
13. Złącze p-n i model idealnej diody.
14. Od piasku do procesora: współczesna technologia półprzewodników.
15. Magnetyczne własności atomów: paramagnetyzm i diamagnetyzm.
16. Teoria pola molekularnego. Uporządkowane magnetyczne i ferromagnetyzm.

1.

W1, W2, W3, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Omówienie 3 tematów wylosowanych z udostępnionej listy zagadnień.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na podstawie 2 pisemnych sprawdzianów z rozwiązywania
zadań oraz aktywności na ćwiczeniach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony kurs Mechanika kwantowa

Sylabusy
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Język C++
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.220.5cb0972d3fa13.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z programowaniem obiektowym

C2

Zaznajomienie studentów ze standartową biblioteką C++ (STL)

C3

przekazanie wiedzy z zakresu szablonów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

programowanie obiektowe w tym tworzenie klas,
dziedziczenie i polimorﬁzm

AIK_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

metody zastosowania biblioteki STL w tym algorytmów AIK_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

napisać średnio zaawansowany program w C++

AIK_K2_U03, AIK_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zastosować w praktyce elementy biblioteki
standartowej C++

AIK_K2_U03, AIK_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

AIK_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do pracy w dziedzinie usług informatycznych

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

Forma aktywności studenta
laboratoria

45

przygotowanie projektu

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

programowanie obiektowe: tworzenie klas, konstruktory, destruktory

W1, U1, K1

2.

programowanie obiektowe: dziedziczenie, polimorﬁzm, funkcje wirtualne

W1, U1

3.

szablony funkcji i klas

U1

4.

przeładowanie operatorów

U1, K1

5.

standartowa biblioteka C++ : kontenery, iteratory

W2, U1, K1

6.

standartowa biblioteka C++ : algorytmy

W2, U2, K1

Sylabusy
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7.

obsługa wyjątków

U1

8.

semantyka przenoszenia

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, egzamin pisemny / ustny

zaliczenie 2 kolokwiów i napisanie 2 projektów,
egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość systemu linux, języka C, bierna znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Materia przychodząca z kosmosu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.220.5cc6f480dad16.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest przedstawienie zagadnień powiązanych z napływem na Ziemię materii z otaczjącego nas
kosmosu. W pierwszej części wykładu poruszone będą zagadnienia związane z penetracją Układu Słonecznego
przez obiekty makroskopowe, takie jak planetoidy i meteoryty. Powszechnym, choć niewidocznym zjawiskiem
transportu masy na Ziemię, jest opad pyłu międzygwiezdnego, często oblepionego lodem, zawierającym zarówno
proste substancje chemiczne, jak i liczne substancje organiczne. Najmniejszymi obiektami przybywającymi
na Ziemię są cząstki obejmowane wspólną nazwą "promieniowania kosmicznego" i to będzie przedstawione.

Efekty uczenia 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 dysponuje rozszerzoną
wiedzą na temat opisu Wszechświata
w standardowym modelu kosmologicznym

AIK_K2_W01

prezentacja

W2

absolwent zna i rozumie posiada rozszerzoną wiedzę
dotyczącą najnowszych osiągnięć astroﬁzyki
i kosmologii

AIK_K2_W05

prezentacja

W3

absolwent zna i rozumie zna inne niż promieniowanie
elektromagnetyczne źródła informacji o obiektach
astroﬁzycznych (w tym: neutrina, promieniowanie
kosmiczne, fale grawitacyjne), a także metody ich
detekcji, oraz procesy ﬁzyczne z tym Powiązane

AIK_K2_W08

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ klasyﬁkuje gwiazdy i ich układy;
stosuje proste modele struktury i ewolucji Gwiazd

AIK_K2_U05

esej

U2

absolwent potraﬁ potraﬁ przygotować esej naukowy
na zadany lub wybrany temat

AIK_K2_U08

esej

U3

absolwent potraﬁ samodzielnie przygotowuje
i prezentuje referat w języku polskim lub/i angielskim

AIK_K2_U09

esej

K1

absolwent jest gotów do przewiduje możliwość zmiany
paradygmatu kosmologicznego; stale śledzi najnowsze
AIK_K2_K01
doniesienia astroﬁzyków uzupełniając wiedzę oraz
umiejętności

esej

K2

absolwent jest gotów do uznaje konsekwencje
wynikające z publicznej pisemnej prezentacji wyników
swojej i cudzej pracy naukowej; oddziela wkład własny
prawidłowo cytując i komentując wcześniejsze
osiągnięcia

AIK_K2_K02

esej

K3

absolwent jest gotów do potraﬁ pracować w zespole
produkując terminowo i zgodnie z założeniami wyniki
częściowe; jest świadomy odpowiedzialności jaką
niesie ze sobą przyjęcie roli kierowniczej lub
podrzędnej

AIK_K2_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie eseju

30

przygotowanie referatu

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

OBIEKTY MAKROSKOPOWE
PYŁ MIĘDZYGWIEZDNY
CZĄSTECZKI ORGANICZNE
PROMIENIOWANIE KOSMICZNE

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

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

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie i przedstawienie własnej prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na wykładzie obowiązkowa

Sylabusy
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Wstęp do astroﬁzyki wysokich energii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.220.5cb87a16d9a8a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Astronomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest poznanie procesów emisji w astroﬁzyce wysokich energii i tego, w jaki sposób wiąże się to
z niektórymi tematami, takimi jak teoria i obserwacje rozbłysków gamma ( GRB).

Efekty uczenia 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 procesy produkcji i transportu energii
w gwiazdach; posiada rozszerzoną wiedzę na temat
struktury i ewolucji gwiazd oraz nukleosyntezy
Student zna i rozumie posiada rozszerzoną wiedzę
dotyczącą najnowszych osiągnięć astroﬁzyki wysokich
energii i kosmologii Student zna i rozumie jest
zorientowany w historycznym rozwoju astroﬁzyki
wysokich energii i kosmologii

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

AIK_K2_W02,
AIK_K2_W05,
AIK_K2_W09

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student wykonuje typowe i zaawansowane rachunki
związane z astroﬁzyką wysokich energii i kosmologią
Student rozwiązuje złożone problemy matematycznoﬁzyczne za pomocą komputera; wizualizuje zbiory
danych oraz wyniki obliczeń; analizuje dane; tworzy
prezentacje Student jest przygotowany do obsługi,
tworzenia i zaprogramowania eksperymentów oraz
obserwacji astroﬁzycznych; potraﬁ analizować dane
eksperymentalne Student potraﬁ samodzielnie
przygotowac i prezentowac referat w języku polskim
lub/i angielskim Student posiada umiejętności
językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku
studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

zaliczenie na ocenę,
AIK_K2_U01, AIK_K2_U04,
wyniki badań,
AIK_K2_U07, AIK_K2_U09,
prezentacja, egzamin
AIK_K2_U10
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student uznaje konsekwencje wynikające z publicznej
pisemnej prezentacji wyników swojej i cudzej pracy
naukowej; oddziela wkład własny prawidłowo cytując
i komentując wcześniejsze osiągnięcia Student potraﬁ
pracować w zespole produkując terminowo i zgodnie
z założeniami wyniki częściowe; jest świadomy
odpowiedzialności jaką niesie ze sobą przyjęcie roli
kierowniczej lub podrzędnej Student popularyzuje
osiągnięcia naukowe w zakresie astroﬁzyki wysokich
energii, kosmologii i powiązanych dziedzin

AIK_K2_K02, AIK_K2_K03,
AIK_K2_K04

wyniki badań,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

17

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych

10

wykonanie ćwiczeń

10

Sylabusy
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analiza i przygotowanie danych

10

pozyskanie danych

1

analiza problemu

2

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.

Podstawy transferu radiacyjnego, podstawowy teorii pól promieniowania,
kinematyka relatywistyczna, emisja synchrotronowa, rozpraszanie Comptona

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę, prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Obecność nawszystkich wykładach.
Zaprezentowanie minimum dwóch tematów
teoretycznych. Zdanie egzaminu.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, wyniki badań,
prezentacja

Rozwiązanie minimum czterech ćwiczeń przy
tablicy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość matematyki ( całki, pochodne ), znajomość podstaw ﬁzyki.

Sylabusy
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Zaawansowane techniki programowania obiektowego w C++
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.220.5cc6f4810598d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
pracownia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu zaawansowanego programowania w języku C++ oraz uświadomienie
występowania możliwych do wykorzystania technik programistycznych.

Efekty uczenia 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 w zakresie
języka C++, w szczególności uogólnionych
algorytmów i struktur danych, funktorów, oraz
metaprogramowania.

AIK_K2_W03

zaliczenie ustne,
prezentacja

AIK_K2_U03

zaliczenie ustne,
prezentacja

AIK_K2_K03

zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student biegle programuje w C++ wykorzystując
szablony funkcji i klas oraz techniki
metaprogramowania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student zdaje sobie sprawę z konieczności
ustawicznego poszerzania swojej wiedzy, w tym
zapoznawania się z nowymi standardami języka C++;
potraﬁ precyzyjnie formułować pytania służące
pogłębieniu własnego zrozumienia tematu.

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

Forma aktywności studenta
pracownia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

rozwiązywanie zadań

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.

Szablony. Istota wykorzystania szablonów funkcji oraz klas. Sposoby organizacji
kodu do pracy z szablonami. Pozatypowe parametry szablonów klas oraz szablony
parametrów szablonów.

W1, U1

2.

Programowanie uogólnione. Polimorﬁzm statyczny vs. dynamiczny. Pojęcie
konceptu na przykładzie standardowej biblioteki STL.

W1, U1

3.

Klasy cech. Dostarczanie dodatkowych informacji o danym typie. Parametryzacja
klasami cech.

W1, U1

4.

Funkcje typów. Szablony i możliwość interpretowania ich jako funkcji typów:
funkcje których argumentem są typy, a wartością zwracaną typ lub jakaś wartość.

W1, U1

5.

Klasy wytycznych (policy classes) jako sposób parametryzowania zachowania
innych klas.

W1, U1

6.

Metaprogramowanie. Wykonywanie obliczeń za pomocą szablonów. Generowanie
w trakcie kompilacji skomplikowanych fragmentów kodu.

W1, U1

Sylabusy
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7.

Szablony wyrażeń. Technika pisania kodu za pomocą której można istotnie
przyspieszyć program oraz zwiększyć jego przejrzystość.

W1, U1, K1

8.

Inteligentne wskaźniki. Uzyskanie kontroli nad operacjami kopiowania,
przypisywania i niszczenia wskaźnika.

W1, U1

9.

Funktory. Programowanie uogólnione z wykorzystaniem funktorów.

W1, U1

10.

Wyjątki. Wykrywanie i obsługa błędów.

W1, U1

11.

Zarządzanie pamięcią. Dynamiczna alokacja pamięci. Przeładowywanie
operatorów new i delete.

W1, U1

12.

Kompletny przegląd nowych elementów języka C++17 (w trakcie omawiania
bieżącego standardu).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
pracownia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, prezentacja Rozwiązanie przynajmniej połowy zadań z zadanych zestawów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza o programowaniu oraz znajomość środowisk programistycznych umożliwiających kompilowanie
programów w C++. Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Astroﬁzyka teoretyczna II (relatywistyczna)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.220.5cb87a0f2d8c2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Astronomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z podstawami ogólnej teorii względności w celu umożliwienia im studiowania
relatywistycznych gwiazd i zjawiska kolapsu grawitacyjnego

C2

przygotowanie studentów do studiowania kosmologii relatywistycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

naturę oddziaływań grawitacyjnych określających
budowę Układu Słonecznego

AIK_K2_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

W2

student poznaje mechanizm kolapsu grawitacyjnego
oraz podstawowe własności statycznej czarnej dziury

AIK_K2_W05,
AIK_K2_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykonać proste obliczenia trajektorii ciał
w czasoprzestrzeni Schwarzschilda i wyliczyć zmianę
częstości światła w grawitacyjnym zjawisku Dopplera

egzamin pisemny,
AIK_K2_U01, AIK_K2_U02,
egzamin ustny,
AIK_K2_U08, AIK_K2_U09
zaliczenie pisemne

U2

student potraﬁ określić jakościowo i ilościowo zjawiska
zachodzące w pobliżu horyzontu czarnej dziury,
w szczególności przebieg wpadania radialnie cząstki
próbnej do czarnej dziury

egzamin pisemny,
AIK_K2_U01, AIK_K2_U02,
egzamin ustny,
AIK_K2_U08, AIK_K2_U09
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do wyjaśnienia laikowi podstawowych pojęć ogólnej
teorii względności, w tym koncepcję czarnej dziury

AIK_K2_K01, AIK_K2_K04

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

konsultacje

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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. Słaba i silna zasada równoważności, problem relatywistycznej teorii grawitacji.
2. Grawitacja jako krzywizna czasoprzestrzeni.
3. Zasada ogólnej kowariancji i zasada minimalnego sprzężenia.
4. Aksjomaty OTW.
5.Równania Einsteina w próżni i ich własności.
6. Przybliżenie newtonowskie i zasada korespondencji.
7. Światło w polu grawitacyjnym w przybliżeniu optyki geometrycznej.
8. Grawitacyjny efekt Dopplera, eksperymenty i przykłady astroﬁzyczne.
9. Hydrodynamiczny opis materii w OTE, ciecz doskonała nierelatywistyczna i
relatywistyczna.
10. Tensor energii-pędu pyłu i cieczy.
11. Równania Einsteina w materii.
12 Tożsamości Bianchiego, równania propagacji i więzów.
13. Wyznaczenie stałej sprzężenia w równaniach pola.
14. 3 interpretacje ﬁzyczne znikania dywergencji tensora energii-pędu materii.
15. Ruch samograwitującego pyłu.
16. Sferycznie symetryczna czasoprzestrzeń, rotacyjne wektory Killinga.
17. Wyprowadzenie metryki Schwarzschilda, jej własności, osobliwość krzywizny.
18. Równania hydrodynamiki relatywistycznej.
19. Relatywistyczne gwiazdy.
20. Wyprowadzenie równania TOV i jego całkowanie.
21. Przesunięcie perihelium Merkurego.
22. Kolaps grawitacyjny sferycznie symetryczny, idea czarnej dziury.
23. Własności ﬁzyczne współrzędnych.
24. Geodetyki zerowe w mapie Schwarzschilda, horyzont zdarzeń.
25. Mapa Lemaitre'a-Eddingtona, horyzont zdarzeń jako regularna powierzchnia
zerowa.
26.Radialne geodetyki zerowe w mapie L-E.
27. Czas spadania swobodnego do horyzontu dla różnych obserwatorów.
28. Zmiana częstości fotonów emitowanych przez ciało swobodnie spadające do
BH.
29. Zmiana natężenia światła przy swobodnym spadku do BH.
30. Prędkość radialnego swobodnego spadku do BH.
31. Własności horyzontu zdarzeń.
32. Problem istnienia czarnej dziury jako problem równoczesności.

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, egzamin ustny

zdanie egzaminu pisemnego i następnie zdanie egzaminu
ustnego

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

zaliczenie kolokwium pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, obowiązkowe jest uczestnictwo w ćwiczeniach rachunkowych. Wymagana jest
znajomość mechaniki klasycznej, szczególnej teorii względności i elektrodynamiki klasycznej oraz analizy tensorowej w
zakresie zaliczonych wcześniej kursów.

Sylabusy
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Podstawy astroﬁzyki i astronomii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.220.5cc6f48126316.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawy astroﬁzyki i astronomii

AIK_K2_W01,
AIK_K2_W04,
AIK_K2_W05,
AIK_K2_W06,
AIK_K2_W08,
AIK_K2_W09

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

rozwiązać typowe zadania z astroﬁzyki i astronomii

AIK_K2_U01, AIK_K2_U02, zaliczenie pisemne,
AIK_K2_U05, AIK_K2_U06 zaliczenie ustne
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktualizacji wiedzy w zakresie astroﬁzyki i astronomii

AIK_K2_K01, AIK_K2_K04

zaliczenie ustne

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

konsultacje

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Uzupełnienie wiedzy w zakresie podstaw astroﬁzyki i astronomii

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egz. ustny 3 pytania (losowane, zadane przez egzaminatora,
przygotowane przez studenta)

wykład

zaliczenie ustne

ćwiczenia

zaliczenie pisemne Rozwiązanie zadanych zadań, na ćw. przy tbl. lub pisemnie

Sylabusy
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Symulacje komputerowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.220.5cb87a176cbc4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, pracownia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów ze sposobami numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych spotykanych
w praktyce astroﬁzyka, sposobami analizy stosowalności konkretnych schematów numerycznych. Zapoznanie
z problemami jakie spotyka się przy stosowaniu nuerycznych metod rozwiązywania równań różniczkowych.

Efekty uczenia 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 sposoby numerycznego
rozwiązywania typowych równań różniczkowych. Zna
sposoby analizy schematów numerycznych pod kątem
ich stosowalności do określonych równań. Zna typowe
problemy spotykane w praktyce numerycznego
rozwiązywania równań różniczkowych.

AIK_K2_W03

zaliczenie

AIK_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ numerycznie rozwiązać problem
ﬁzyczny.

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

Forma aktywności studenta
wykład

15

pracownia

45

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

50

przygotowanie projektu

30

konsultacje

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład prezentuje następujące zagadnienia:
- reprezentacja dyskretna zmiennej ciągłej i pochodne różnicowe w przestrzeni
- ogólne sformułowanie zagadnienia początkowego i metody całkowania równań
różniczkowych zwyczajnych
- równania różniczkowe cząstkowe dla ośrodków ciągłych i metody całkownia
takich równań
- metody algebry liniowej mające zastosowanie w rozwiązywaniu równań
różniczkowych
- przykładowe problemy N-ciał, ruch cząstek w polu potencjalnym,
- obliczenia w schemacie cząstka-pole, modele "cząstki w komórce"
- równania klasycznej dynamiki cieczy i metody ich rozwiązywania.

W1, U1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

obecność na zajęciach

pracownia

zaliczenie na ocenę

aktywność na zajęciach, przedstawienie własnego projektu
numerycznego rozwiązania problemu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość języka programowania (najlepiej C).

Sylabusy
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Soczewkowanie grawitacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.220.5cc6f4814663a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Astronomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest omówienie zagadnienia soczewkowania grawitacyjnego, jego podstaw teoretycznych oraz
współczesnych wyników obserwacyjnych dotyczących tej tematyki.

Efekty uczenia 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 teoretyczne zjawiska
soczewkowania grawitacyjnego, techniki obserwacyjne
AIK_K2_W05,
wykorzystujące to zjawisko do wyznaczania masy
AIK_K2_W09
obiektów astroﬁzycznych w różnych sytuacjach oraz
najważniejsze rezultaty obserwacyjne w tej dziedzinie.

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

sformułować obszerną wypowiedź dotyczącą
soczewkowania grawitacyjnego w języku angielskim.

AIK_K2_U09

zaliczenie ustne

AIK_K2_K04

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotowy do opowiadania o soczewkowaniu
grawitacyjnym.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do egzaminu

30

konsultacje

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.

Propagacja światła w ogólnej teorii względności.

W1, U1, K1

2.

Ugięcie światła w czasoprzestrzeni Schwarzschilda.

W1, U1, K1

3.

Historia soczewkowania grawitacyjnego.

W1, U1, K1

4.

Mikrosoczewkowanie grawitacyjne.

W1, U1, K1

5.

Słabe soczewkowanie grawitacyjne.

W1, U1, K1

6.

Silne soczewkowanie grawitacyjne.

W1, U1, K1

7.

Propagacja światła w modelach kosmologicznych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

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

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest poprawna i płynna wypowiedź ustna na zadany
temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawy ogólnej teorii względności i kosmologii, obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Języki obliczeń symbolicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.220.5cb87a101ﬀ95.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Astronomia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z programem Mathematica na poziomie podstawowym.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu matematycznego opisu modeli matematycznych niektórych zjawisk ﬁzycznych za
pomocą języka algebry komputerowej.

C3

Pokazanie sposobów opisu różnorodnych danych w formie graﬁcznej.

C4

Wskazanie sposobów uzyskiwania różnorakich danych z baz Wolframa.

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

jeden z języków symbolicznych w zakresie
podstawowym.

AIK_K2_W03,
AIK_K2_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się jednym z języków obliczeń
symbolicznych.

AIK_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

zastosować narzędzia informatyczne do opracowania,
analizy i wizualizacji danych.

AIK_K2_U04

zaliczenie na ocenę

AIK_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

formułowania pytań służących poszerzeniu
i uzupełnieniu własnego zrozumienia danego
zagadnienia.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

45

wykład

15

przygotowanie projektu

30

poprawa projektu

5

przygotowanie do zajęć

15

konsultacje

10

rozwiązywanie zadań

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

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.

Algebra komputerowa - wprowadzenie.

W1, U1, K1

2.

Mathematica - podstawowe informacje.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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Podstawowe polecenia w Mathematice z zakresu arytmetyki, funkcji
elementarnych, funkcji nieelementarnych (specjalnych), list i operacji na listach,
równań i nierówności, zmiennych i funkcji, analizy matematycznej, równań
różniczkowych zwyczajnych, równań różniczkowych cząstkowych, transformaty
Fouriera, graﬁki 2D i 3D, elementów logiki, elementów programowania,
prawdopodobieństwa, statystyki i baz danych.

3.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

1. Uczestnictwo w ćwiczeniach. 2. Przygotowanie projektu w
zaliczenie na ocenę Mathematice. 3. Więcej szczegółów zostanie podane na pierwszych
zajęciach.

wykład

zaliczenie na ocenę

1. Uczestnictwo w wykładach. 2. Przygotowanie projektu w ramach
ćwiczeń. 3. Więcej szczegółów zostanie podane na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. Elementarna znajomość rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych.
2. Podstawowa znajomość algebry z geometrią.

Sylabusy
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Kosmologia teoretyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.220.5cd3fbb4e7e21.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami kosmologii teoretycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Podstawowe pojęcia kosmologii - postulaty
kosmologiczne, miary odległości, idea świecy
standardowej

AIK_K2_W01,
AIK_K2_W05,
AIK_K2_W09

egzamin ustny
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W2

Wyprowadzenie prawa Hubble'a oraz wpływ ciemnej
energii na wielkości obserwowane

AIK_K2_W01,
AIK_K2_W05,
AIK_K2_W09

egzamin ustny

W3

Proste testy kosmologiczne

AIK_K2_W01,
AIK_K2_W05,
AIK_K2_W09

egzamin ustny

W4

Proste modele akrecji na zwarte obiekty

AIK_K2_W05,
AIK_K2_W06

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Rozwiązywać równania Friedmana, a także wyciągać
z nich proste wnioski

AIK_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Stosować elementy hydrodynamiki relatywistycznej,
w szczególności w kontekście ciemnej materii
i krzywych rotacji w galaktykach spiralnych

AIK_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U3

Interpretować podstawowe fakty dotyczące
kosmicznego promieniowania tła

AIK_K2_U01

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

AIK_K2_K01, AIK_K2_K04

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie status naukowy kosmologii ﬁzycznej.
Potraﬁ śledzić najnowsze wyniki naukowe dotyczące
astroﬁzyki i kosmologii. Jest gotów do popularyzacji
tematów związanych z kosmologią.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Postulaty standardowego modelu kosmologicznego. Krótki przegląd
podstawowych faktów obserwacyjnych.

W1, K1

2.

Równania Friedmana-Lemaitre'a-Robertsona-Walkera - omówienie założeń
dotyczących symetrii oraz wyprowadzenie.

W1, U1, K1

3.

Czasoprzestrzenie kosmologiczne: wszechświat płaski, otwarty (hiperboliczny),
zamknięty. Rozwiązania dla wszechświata wypełnionego pyłem i
promieniowaniem.

U1, K1

4.

Stała kosmologiczne - wszechświat de Sittera, równania Friedmana-Lemaitre'aRobertsona-Walkera ze stałą kosmologiczną. W jaki sposób stała kosmologiczna
wpływa na ekspansję wszechświata?

U1, K1

5.

Liniowa i dokładna relacja Hubble'a - szkic wyprowadzenia.

W2, K1

6.

Miary odległości w kosmologii: odległość powierzchniowa, odległość jasnościowa,
odległość kątowa. Które z tych odległości mogą być mierzone bezpośrednio?

W1, W2, K1

7.

Kosmologiczne przesunięcie ku czerwieni.

W2, K1

8.

Standardowe świece w kosmologii - cefeidy i supernowe Ia.

W2, K1

9.

Szacowanie mas galaktyk i gromad galaktyk - opis podstawowych metod.

W3, U2, K1

10.

Ciemna materia w galaktykach spiralnych - krzywe rotacji w modelach opartych
na tzw. kuli izotermicznego gazu.

W3, U2, K1

11.

Paradoks Olbersa i zliczanie galaktyk.

W3, K1

12.

Problem horyzontu w kosmologii. Inﬂacja.

U3, K1

13.

Ekspansja wszechświata nie niszczy równowagi termicznej promieniowania
reliktowego, ale zmienia jego temperaturę.

U3, K1

14.

Efekt Sachsa-Wolfe'a.

U3, K1

15.

Czarne dziury w kosmologii - przegląd danych obserwacyjnych.

W4, K1

16.

Oddziaływanie czarnych dziur z materią - akrecja Bondiego.

W4, K1

17.

Akrecja Bondiego-Hoyle'a.

W4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę Wykonywanie zadań rachunkowych podczas ćwiczeń

wykład

egzamin ustny

Sylabusy

Zdanie egzaminu z treści wykładu
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Czarne dziury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.240.5cc6f481a4b8f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze ścisłymi rozwiązaniami równań Einsteina opisującymi czarne dziury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

czym są czarne dziury.

AIK_K2_W01

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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opisać matematycznie różne właściwości czarnych
dziur.

U1

AIK_K2_U02

prezentacja, zaliczenie

AIK_K2_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego wyszukania potrzebnych informacji.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

80

konsultacje

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Czarna dziura Schwarzschilda. 2. Czarna dziura Kerra. 3. Proces Penrosa. 4.
Promieniowanie Hawkinga. 5. Fale grawitacyjne. 6. Historia czarnych dziur.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

Obecność na wykładzie.

seminarium

prezentacja

Ocena z prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw ogólnej teorii względności Einsteina.

Sylabusy
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Budowa I ewolucja gwiazd
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.240.5cc6f481e0119.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne, Astronomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wewnętrzną strukturę gwiazd i zachodzące w nich
procesy ﬁzyczne

AIK_K2_W02

egzamin ustny,
zaliczenie

AIK_K2_U03

egzamin ustny,
zaliczenie

AIK_K2_K03

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zaimplementować numerycznie wybrane
procesy ﬁzyczne w gwiazdach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

wielostronnej współpracy z badaczami
komplementarnych procesów w gwiazdach
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przeprowadzenie badań literaturowych

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Równania struktury gwiazd: wyprowadzenie z pierwszych zasad równania
równowagi hydrostatycznej.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

zdanie egzaminu na co najmniej 3.0

ćwiczenia

zaliczenie

aktywny udział w rozwiązywaniu problemów w czasie ćwiczeń

Sylabusy
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Radioastronomia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.240.5cc6f4820e592.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Astronomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przypomnienie/uporządkowanie podstawowych pojęć i zagadnień z astroﬁzyki ogólnej w zakresie
fal radiowych oraz podstaw elektroniki. Następnie słuchacze powinni poznać szczegóły metod badawczych
stosowanych w radioastronomii oraz charakterystyczne parametry ﬁzyczne dla różnych obiektów
astronomicznych uzyskane dzięki badaniom w zakresie radiowym widma EM.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zagadnienia z zakresu radioastronomii. Zna historię
odkryć radioastronomicznych. Zna opis
promieniowania radiowego i jego polaryzacji. Potraﬁ
przedstawić zastosowania obserwacji spektralnych
wodoru neutralnego. Zna zasady budowy anten
radioteleskopów, odbiorników radiowych mocy
całkowitej, spektrometrów i polarymetrów. Zna zasady
prowadzenia obserwacji i redukcji danych
z pojedynczych radioteleskopów. Zna zasady
interferometrii radiowej i syntezy apertury. Zna zalety
i wady pojedynczych anten radiowych i systemów
interferometrycznych.

AIK_K2_W08

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

AIK_K2_U07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie przygotować, zaplanować oraz
przeprowadzić obserwacje radioastronomiczne emisji
ciągłej oraz spektroskopowe. Potraﬁ kalibrować sygnał
radiowy. Potraﬁ dokonać redukcji (opracowania)
danych obserwacyjnych, ocenić ich jakość.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego wyszukiwania potrzebnych informacji.

AIK_K2_K02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K2

etycznego postępowania podczas zajęć.

AIK_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

19

uczestnictwo w egzaminie

1

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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. Historia radioastronomii i początki radioastronomii w Polsce (z uwzględnieniem
OAUJ w Krakowie).
2. Wstęp ogólny: zakresy fal radiowych; zależność Plancka; prawo przesunięć
Wiena; przybliżenie dla fal radiowych – wzór Rayleigha-Jeansa.
3. Podstawowe pojęcia i wielkości: jasność promieniowania EM; strumień i moc
promieniowania; charakterystyka kierunkowa promieniowania anteny; kąt bryłowy
anteny, kąt bryłowy listka gł. charakterystyki anteny; współczynnik wykorzystania
powierzchni anteny i współczynnik wykorzystania wiązki anteny; temperatura
jasnościowa promieniowania; temperatura antenowa; obserwowany strumień
promieniowania, splot, funkcja korelacyjna i konwolucyjna; dekonwolucja
(rozplatanie); podstawowe związki.
4. Emisja i absorpcja promieniowania: emisja fal EM; absorpcja promieniowania;
emisjapromieniowania z absorpcją wewnętrzną; promieniowanie zewnętrzne z
wewnętrzną emisją i absorpcją promieniowania.
5. Polaryzacja: elipsa polaryzacji; polaryzacja częściowa; parametry Stokesa;
stopień polaryzacji; pomiary polaryzacji.
6. Wpływ atmosfery ziemskiej na odbiór fal radiowych: refrakcja; ekstynkcja;
scyntylacje.
7. Anteny do detekcji fal radiowych i ich charakterystyki: dipol Hertza; anteny
typu Yagi-Uda; podstawowe typy anten stosowanych w radioastronomii;
przyklady.
8. Zdolność rozdzielcza anteny i czułość radioteleskopu. Zakres pracy radiometru.
9. Odbiorniki radioastronomiczne: heterodynowy „total-power” - jednokanałowy,
W1, U1, K1, K2
wielokanałowy; przełączane typu Dicke'a i Grahama; odbiorniki interferometrów addytywne, korelacyjne, z przełączaniem faz. Kalibracja odbiorników.
10. Sposoby prowadzenia obserwacji radioastronomicznych: pomiar
współrzędnych na niebie i całkowitego strumienia źródła dyskretnego anteną z
pojedynczą i z podwójną wiązką.
11. Teoria interferometru: źródła punktowe; funkcja korelacyjna i strumień
obserwowany; siatka 2 anten; interferometr z przełączaną fazą; prosty
interferometr addytywny; teoria siatki n-źródeł punktowych; przykłady
interferometrów.
12. Promieniowanie ciągłej apertury: natężenie pola elektrycznego ciagłej
apertury; transformacja Fouriera między rozkładem pola na aperturze a
natężeniem pola w dalekiej zonie; przykłady rozkładów pola; własności funkcji
E(φ).
13. Synteza apertury: zasady syntezy; zalety i wady syntezy apertury;
podstawowe związki; mierzona moc a rozkład jasności; syntetyzowana wiązka
układu anten; procedura obserwacji metodą syntezy; metody odtwarzania
rozkładu jasności.
14. Obrazowanie radioźródeł: podstawowe składniki mapy radiowej.
15. Promieniowanie wodoru neutralnego: struktura nadsubtelna atomu wodoru;
efekt Dopplera; odkrycie emisji wodoru; rotacja i krzywa rotacji Galaktyki;
zastosowanie pomiarów HI do badania dynamiki innych galaktyk.
16. Radiowe przeglądy nieba.
17 Wyzwania współczesnej radioastronomii.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem podejścia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia
ćwiczeń co najmniej na ocenę 3.0. Przedmiot uznaje się za zaliczony jeśli
student uzyska z egzaminu co najmniej ocenę 3.0.

wykład

egzamin ustny

ćwiczenia

Obecność i punktualność na ćwiczeniach obowiązkowe. Obowiązuje
zaliczenie na ocenę terminowość składania sprawozdań. Szczegółowe ustalenia co do
warunków zaliczenia będą miały miejsce na pierwszych zajęciach.

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw ﬁzyki i astronomii ogólnej oraz aparatu matematycznego przewidywanego tokiem studiów I stopnia w
zakresie nauk ścisłych.

Sylabusy
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Fizyka ośrodka międzygwiazdowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.240.5cb87a1903e10.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Astronomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest przypomnienie/uporządkowanie podstawowych pojęć i zagadnień z astroﬁzyki ogólnej oraz
ﬁzyki atomowej i cząsteczkowej, a następnie ich uszczegółowienie przy uwzględnieniu ekstremalnych warunków
ﬁzyko-chemicznych panujących w ośrodku międzygwiazdowym. Słuchacze powinni poznać szczegóły metod
badawczych oraz charakterystycznych parametrów ﬁzycznych składowej dyfuzyjnej w Galaktyce i innych
galaktykach. Studenci powinni nabyć zdolność interpretowania wyników eksperymentów pomiarowych w różnych
zakresach widma EM oraz umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce poprzez rozwiązywanie nowych
i złożonych problemów.

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:
zagadnienia z zakresu ﬁzyki ośrodka
międzygwiazdowego pozwalające na rozpoczęcie
pracy badawczej. Student zna i rozumie współczesne
techniki doświadczalne i obserwacyjne oraz zasady
planowania obserwacji dot. ośrodka
międzygwiazdowego.

AIK_K2_W08

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U1

korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł informacji w celu pozyskania
niezbędnych informacji oraz potraﬁ oceniać rzetelność
pozyskanych informacji.

AIK_K2_U08

egzamin ustny,
prezentacja

U2

samodzielnie przeanalizować niektóre złożone
zagadnienia ﬁzyczne zachodzące w ośrodku
międzygwiazdowym poczynając od precyzyjnego
sformułowania problemu, wskazania sposobu
rozwiązania i uzyskania ostatecznego rezultatu.
Student potraﬁ umiejętnie stosować wiedzę
matematyczną do formułowania, analizowania oraz
rozwiązywania zadań problemowych z ﬁzyki ośrodka
międzygwiazdowego.

AIK_K2_U04

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

AIK_K2_K01

prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

formułowania pytań służących poszerzeniu
i uzupełnieniu własnego zrozumienia danego
zagadnienia.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

1

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
116

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs Fizyki Ośrodka Międzygwiazdowego obejmuje jeden semestr wykładów i
ćwiczeń. Zawiera szczegółową dyskusję procesów ﬁzycznych zachodzących w tym
ośrodku, opis jego struktury oraz jej dynamicznych przemian. Tematyka zajęć
podzielona jest na kilkanaście spójnych bloków zagadnień dotyczących ﬁzyki
ośrodka międzygwiazdowego obejmujących fazy: jego odkrywania, poznania
mechanizmów podstawowych procesów ﬁzycznych zachodzących w ISM oraz
wzajemnych relacji poszczególnych jego frakcji z uwzględnieniem ich
dynamicznych przemian. Omawiane i interpretowane są najnowsze wyniki badań
w zakresie fal EM, promieniowania kosmicznego i „egzotycznych form materii”.
Zakres tematów:
1. Rozwój poglądów dot. kształtu, budowy i rozmiarów Galaktyki.
2. Metody (historyczne), które doprowadziły do odkrycia ISM w Galaktyce.
3. Przesłanki obserwacyjne świadczące o istnieniu ISM (etapy odkrywania).
4. Linia neutralnego wodoru 21 cm.
5. Globalna charakterystyka ISM w Galaktyce (masa, średnie gęstości, skład
chemiczny, itp.).
6. Ekstynkcja międzygwiazdowa.
7.Sposoby wykrywania materii międzygwiazdowej.
8. Absorpcja i rozpraszanie światła gwiazd.
9. Szerokości linii (szerokość naturalna, poszerzenie Dopplerowskie)
10. Sposoby wykrywania materii międzygwiazdowej – daleki UV i promieniowanie
X.
11. Optyczne linie emisyjne HII.
12. Optyczne linie emisyjne przejścia rotacyjne molekuł CO, OH, H2CO.
13. RM i DM w ISM Galaktyki.
14. Promieniowanie generowane przez pył.
15. Pochodzenie pyłu.
16. Obserwacje pyłu w IR.
17.Wpływ zjawisk gwałtownych na ISM – rejony HII.
18. Wpływ zjawisk gwałtownych na ISM – otoczki supernowych.
19. Zjawiska grawitacyjne w ISM.
20. ISM w galaktykach dyskowych – globalne charakterystyki.
21. ISM w galaktykach dyskowych – obserwacje w H_alpha i HI.
22. ISM w galaktykach dyskowych – obserwacje radio continuum (RC) i C.
23. ISM w galaktykach dyskowych – korelacje RC-IR, RC-I_CO.
24. ISM w galaktykach dyskowych – radialne proﬁle gęstości.
25. ISM w galaktykach dyskowych – azymutalne rozkłady gęstości.
26. ISM w galaktykach dyskowych – asymetrie rozkładu gazu.
27. ISM w galaktykach dyskowych – pola prędkości dysków (diagram-pająka,
krzywe rotacji).
28. ISM w galaktykach eliptycznych – korelacje opt.-B, X, RC.
29. Gaz międzygalaktyczny.
30. Emisja z ośrodka międzygalaktycznego w gromadach galaktyk.
31. ISM w Galaktyce – interpretacja wykresów (l, v) dla HI i CO.
32. ISM w Galaktyce – dysk centralny i centrum Galaktyki.
33. ISM w Galaktyce – dysk środkowy i zewnętrzny.
34. ISM w Galaktyce – emisja dyfuzyjna: IR, H_alpha, RC, gamma, X.
35. ISM w Galaktyce – pole magnetyczne w Galaktyce.
36. Promieniowanie kosmiczne (PK) – obserwacje, skład, widmo (ogólnie).
37. Promieniowanie kosmiczne – szczegółowa charakterystyka widma.
38. Promieniowanie kosmiczne – porównanie składu ilościowego pierwiastków w
PK ze składem pierwiastków w US , ISM.
39. Promieniowanie kosmiczne – źródła PK, izotropia.
40. Promieniowanie kosmiczne – PK typu UHERC, efekt GZK.
41. Ciemna Materia (DM) – zjawiska świadczące o istnieniu DM, proponowany
skład DM.
42. Ciemna Materia – prędkości rotacji galaktyk.
43. Ciemna Materia – obiekty typu MACHO – sposoby wykrywania.
44. Ciemna Materia – masy dynamiczne gromad galaktyk.
45. Ciemna Materia – najnowsze badania (przykłady: gromada 1E0657-56;
struktura „warp” Galaktyki; VIRGOHI21, próba detekcji aksjonów).

W1, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym przystąpienia
do egzaminu ustnego. Warunkiem zaliczenia semestru jest
uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń oraz egzaminu
ustnego.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Szczegółowe
ustalenia co do warunków zaliczenia będą miały miejsce na
pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw ﬁzyki i astronomii ogólnej oraz aparatu matematycznego przewidywanego tokiem studiów I stopnia w
zakresie nauk ścisłych.

Sylabusy
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Wykład specjalistyczny III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.240.5cd02f29bbc73.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Astronomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studenta z podstawową wiedzą o strukturze Wszechświata jako całości

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

dlaczego Wszechświat rozszerza się, jakie jest
wielkoskalowe rozmieszczenie materii, jaka jest
przeszłość i spodziewana przyszłość Wszechświata,
skąd się wzięły pierwiastki chemiczne

AIK_K2_W01,
AIK_K2_W05,
AIK_K2_W06,
AIK_K2_W09

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyliczyć przesunięcie ku czerwieni widm dalekich
galaktyk, wyjaśnić pochodzenie i naturę
elektromagnetycznego promieniowania reliktowego

AIK_K2_U01, AIK_K2_U02,
AIK_K2_U03, AIK_K2_U06,
zaliczenie pisemne
AIK_K2_U08, AIK_K2_U09,
AIK_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wyjaśnienia laikowi jak zbudowany jest w wielkiej skali
Wszechświat i dlaczego światło dalekich galaktyk jest
poczerwienione

AIK_K2_K01, AIK_K2_K02,
AIK_K2_K03, AIK_K2_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konsultacje

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Kosmologia starożytna i próby Newtona.
2. Niemożność zbudowania kosmologii zgodnej z ﬁzyką nierelatywistyczną.
3. Zasada Kosmologiczna.
4. Historia kosmologii relatywistycznej.
5. Czasoprzestrzeń Robertsona--Walkera.
6. Problem odległości w kosmologii.
7. Prawo Lemaitre'a-Hubble'a.
8. Równania Friedmanna, deceleracji i ruchu kosmicznej cieczy.
9. Nieistnienie rozwiązań statycznych.
10. Pierwotna osobliwość.
1.

W1, U1, K1
11. Asymptotyczna postać modeli Friedmanna w przyszłości.
12. Parametry deceleracji i gęstości materii.
13. Diagram Hubble'a.
14. Odkrycie promieniowania reliktowego.
15. Termodynamika i ewolucja promieniowania reliktowego.
16. Wszechświaty: gorący i zimny.
17. Anizotropia promieniowania reliktowego, efekt dipolowy.
18. Fizyka pierwotnej plazmy.
19. Potencjały chemiczne i symetryczny Wszechświat.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
napisanie sprawdzianu z wykładu na ocenę 3,0

Wymagania wstępne i dodatkowe
szczególna i ogólna teoria względności

Sylabusy
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Seminarium astroﬁzyczne III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.240.60462cca70eb6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne, Astronomia, Informatyka techniczna i
telekomunikacja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z najnowszymi odkryciami. Przekazanie wiedzy z zakresu astroﬁzyki. Uświadomienie
słuchaczom, że wiedza stale jest uaktualniana, astroﬁzyka powiązana z innymi dziedzinami nauki, a konieczne
jest ciągłe uzupełnianie wiedzy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

nowe osiągnięcia astroﬁzyki i kosmologii

AIK_K2_W01,
AIK_K2_W02,
AIK_K2_W05,
AIK_K2_W06,
AIK_K2_W08,
AIK_K2_W09

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
ocenić jakość przedstawianych na seminariach
referatów

U1

AIK_K2_U04, AIK_K2_U08,
prezentacja
AIK_K2_U09, AIK_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
śledzenia bieżących doniesień astroﬁzycznych
i kosmologicznych

K1

AIK_K2_K01, AIK_K2_K04

prezentacja

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

50

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 seminariów ustalana jest przez prowadzącego indywidualnie dla
każdego studenta

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie i wygłoszenie minimum jednego referatu na seminarium
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Pracownia magisterska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.280.5ca756a7c87f2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
18.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

problematykę związaną ze swoją pracą magisterską

AIK_K2_W05,
AIK_K2_W09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykonać rachunki i badania związaną ze swoją pracą
magisterską

AIK_K2_U01, AIK_K2_U04,
zaliczenie
AIK_K2_U08, AIK_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

obrony pracy magisterskiej

AIK_K2_K01, AIK_K2_K02,
AIK_K2_K03, AIK_K2_K04

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

Forma aktywności studenta
konsultacje

15

przygotowanie pracy dyplomowej

440

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
455

ECTS
18.0

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.

Napisanie pracy magisterskiej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Przygotowanie pracy magisterskiej
Rodzaj zajęć
konsultacje

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Informacja od promotora o postępach w pracy magisterskiej
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Hydrodynamika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.280.5cc6f4827a1a7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

poznanie podstaw mechaniki ośrodków ciągłych na przykładzie hydrodynamiki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawy mechaniki ośrodków ciągłych na przykładzie
hydrodynamiki

AIK_K2_W01

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

zastosować równania hydrodynamiki w astroﬁzyce
i kosmologii

AIK_K2_U01

egzamin ustny,
zaliczenie

AIK_K2_K03

egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy badawczej w zakresie astroﬁzyki i kosmologii

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przeprowadzenie badań literaturowych

65

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

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.

Ośrodek ciągły: zakres stosowalności tego przybliżenia. Problem sił w ośrodku

W1, U1, K1

2.

Tensorowy charakter sił w ośrodku ciągłym. Siła trakcji i tensor naprężeń
Cauchy'ego.

W1, U1, K1

3.

Sześcian Cauchy'ego i czworościan Cauchy'ego.

W1, U1, K1

4.

Gradient deformacji i tensor małych odkształceń. Prawo Hooke'a i moduł Younga.
Równanie konstytutywne dla idealnego elastycznego ciała stałego Hooke'a.
Uogólnione prawo Hooke'a ze stałymi Leme.

W1, U1, K1

5.

Gradient prędkości płynu i tensor szybkości deformacji. Relacja Naviera-Poissona
jako równanie konstytutywne dla idealnej cieczy lepkiej Newtona. Współczynniki
lepkości dynamicznej i lepkości objętościowej.

W1, U1, K1

6.

Ściśliwość cieczy: gęstość wody na dnie Rowu Mariańskiego. Jakość przybliżenia
cieczy nieściśliwej. Konstrukcja pełnego układu równań hydrodynamiki: równanie
ciągłości, równanie ruchu Naviera-Stokesa, równanie energii wraz z członem
dyssypacyjnym, kinetyczne równanie stanu materii, prawo Fouriera transportu
ciepła, cieplne równanie stanu.

W1, U1, K1

7.

Barotropowe równanie stanu cieczy powodem odszczepienia się równań
mechanicznych i termicznych dla cieczy. Przybliżenie cieczy nieściśliwej

W1, U1, K1

8.

Przykład rozwiązania równania Naviera-Stokesa (wraz z równaniem ciągłości) dla
prostego stacjonarnego przepływu cieczy. Rola gradientu ciśnienia, lepkość jako
tarcie.

W1, U1, K1

9.

Nieściśliwa ciecz bez lepkości. Równanie Eulera i prawo Bernoulliego.

W1, U1, K1

Sylabusy
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10.

Fizyczne konsekwencje prawa Bernoulliego. Wyjaśnienie generacji siły nośnej
skrzydła samolotu.

W1, U1, K1

11.

Ruch wirowy płynu. Cyrkulacja jako miara wirowości. Wir typu rigid-body i wir
bezrotacyjny. Prawo Kelvina o zachowaniu cyrkulacji.

W1, U1, K1

12.

Powstawanie wirów. Prawo Bjerknesa. Wiry w atmosferze, tornada, wiry morskie.

W1, U1, K1

13.

Skalowanie równań hydrodynamicznych. Liczba Reynoldsa. Przepływ turbulentny

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

zdanie egzaminu na co najmniej 3.0

ćwiczenia

zaliczenie

ćwiczeń nie ma

Sylabusy
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Wybrane zagadnienia astroﬁzyki wysokich energii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.280.5cc6f482bb264.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Astronomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest poznanie procesów emisji w astroﬁzyce wysokich energii i tego, w jaki sposób wiąże się to
z niektórymi tematami, takimi jak teoria i obserwacje rozbłysków gamma ( GRB).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

120 / 127

W1

posiada poszerzoną wiedzę z matematyki oraz ﬁzyki
pozwalającą na posługiwanie się metodami i pojęciami
właściwymi dla astronomii i astroﬁzyki wysokich
energii. Student zna i rozumie zna metody budowy
modeli matematycznych w astronomii i astroﬁzyce
wysokich energii , oraz zasady ich weryﬁkacji
w oparciu o dane obserwacyjne Student zna i rozumie
posiada dobrą orientację w aktualnych kierunkach
rozwoju astronomii i astroﬁzyki wysokich energii.
Student zna i rozumie zna współczesne techniki
doświadczalne i obserwacyjne oraz zasady planowania
obserwacji w astronomii.

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

AIK_K2_W05,
AIK_K2_W08,
AIK_K2_W09

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ mówić o złożonych zagadnieniach
astronomiczno-astroﬁzycznych ogólnie zrozumiałym
językiem oraz przedstawić w sposób popularny
najnowsze wyniki odkryć dokonanych w ramach swojej
i pokrewnych specjalności. Student potraﬁ potraﬁ
samodzielnie przeanalizować niektóre złożone
zagadnienia ﬁzyczne oraz astronomiczne poczynając
od precyzyjnego sformułowania problemu, wskazania
sposobu rozwiązania i uzyskania ostatecznego
rezultatu Student potraﬁ potraﬁ umiejętnie stosować
wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania
oraz rozwiązywania zadań problemowych z ﬁzyki
i astronomii

zaliczenie na ocenę,
AIK_K2_U01, AIK_K2_U07, wyniki badań,
prezentacja, egzamin
AIK_K2_U08
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

formułować pytania służące poszerzeniu i uzupełnieniu
AIK_K2_K01, AIK_K2_K04
własnego zrozumienia danego zagadnienia.

wyniki badań,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

17

pozyskanie danych

2

analiza problemu

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy transferu radiacyjnego, podstawowy teorii pól promieniowania,
kinematyka relatywistyczna, emisja synchrotronowa, rozpraszanie Comptona

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę, prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Obecność na wszystkich wykładach.
Zaprezentowanie minimum dwóch tematów
teoretycznych. Zdanie egzaminu.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, wyniki badań,
prezentacja

Rozwiązanie minimum czterech ćwiczeń przy
tablicy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość matematyki ( całki, pochodne ), znajomość podstaw ﬁzyki.

Sylabusy
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Wykład specjalistyczny IV
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.280.5cd02f2a3cb1a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Astronomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów ﬁzyki i astronomii z podstawami ﬁzycznej historii wczesnego Wszechświata ustalonej
w ramach kosmologii relatywistycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

termiczną historię wczesnego Wszechświata od ery
hadronowej po rekombinację wodoru i w jaki sposób
pierwotna nukleosynteza uformowała dzisiejszy
Wszechświat

AIK_K2_W01,
AIK_K2_W05,
AIK_K2_W06,
AIK_K2_W08,
AIK_K2_W09

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyjaśnić pochodzenie pierwiastków chemicznych
we Wszechświecie, zwłaszcza ilość helu i dlaczego
we wczesnym Wszechświecie nie powstały pierwiastki
cięższe

AIK_K2_U01, AIK_K2_U02,
AIK_K2_U04, AIK_K2_U08, zaliczenie pisemne
AIK_K2_U09, AIK_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wyjaśnienia laikowi dlaczego aktualny Wszechświat
został uformowany na samym początku swojej
ewolucji i ewoluuje deterministycznie

AIK_K2_K01, AIK_K2_K02,
AIK_K2_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konsultacje

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

124 / 127

1. Deﬁnicja wczesnego Wszechświata (2 warunki)
2. Klasyﬁkacja er wczesnego Wszechświata, pojęcie historii termicznej.
3. Skala Plancka i era kwantowej grawitacji.
4. Era wielkiej uniﬁkacji, idea inﬂacji i powstania asymetrii barionowej.
5. Ery: kwarkowo-gluonowa i bozonów pośredniczących.
6. Era hadronowa i powstanie nukleonów.
7. Era leptonowa.
8. Era radiacyjna i wpływ ciemnej materii na długość tej ery.
1.

W1, U1, K1
9. Epoka rekombinacji i ﬁzyczny przebieg procesu rekombinacji wodoru.
10. Wprowadzenie do pierwotnej nukleosyntezy, porównanie z reakcjami
termojądrowymi w gwiazdach.
11. Przebieg pierwotnej nukleosyntezy helu.
12. Pierwotna nukleosynteza cięższych pierwiatków, obecna obﬁtość
pierwiastków.
13. Problemy standardowej kosmologii: wieku i jednorodności.
14. Horyzonty kosmologiczne.
15. Możliwe wyjaśnienia akceleracji Wszechświata.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
napisanie sprawdzianu z wykładu na ocenę 3,0

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiadomości z rachunku tensorowego, znajomość ogólnej teorii względności w zakresie kursu na III roku
astronomii; na podstawie wykładu specjalistycznego III: geometria czasoprzestrzeni Robertsona-Walkera, własności
kosmicznej materii i promieniowania reliktowego.

Sylabusy

125 / 127

Seminarium astroﬁzyczne IV
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
astroﬁzyka i kosmologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFAIAIKS.280.60462dbca1686.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne, Astronomia, Informatyka techniczna i
telekomunikacja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z najnowszymi odkryciami. Przekazanie wiedzy z zakresu astroﬁzyki. Uświadomienie
słuchaczom, że wiedza stale jest uaktualniana, astroﬁzyka powiązana z innymi dziedzinami nauki, a konieczne
jest ciągłe uzupełnianie wiedzy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

nowe osiągnięcia astroﬁzyki i kosmologii

AIK_K2_W01,
AIK_K2_W02,
AIK_K2_W05,
AIK_K2_W06,
AIK_K2_W08,
AIK_K2_W09

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
ocenić jakość przedstawianych na seminariach
referatów

U1

AIK_K2_U04, AIK_K2_U08,
prezentacja
AIK_K2_U09, AIK_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
śledzenia bieżących doniesień astroﬁzycznych
i kosmologicznych

K1

AIK_K2_K01, AIK_K2_K04

prezentacja

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

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 seminariów ustalana jest przez prowadzącego indywidualnie dla
każdego studenta

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie i wygłoszenie minimum jednego referatu na seminarium
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