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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

AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2 rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3
potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

AME_K2_W01,
AME_K2_W02,
AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4 elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

AME_K2_W03,
AME_K2_W04,
AME_K2_W05

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

AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U04,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2
zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U04,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3
wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U04,
AME_K2_U05,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny
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U4
streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U04,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5 opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graficznej

AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6 napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

AME_K2_U04,
AME_K2_U05,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7
przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

AME_K2_U04,
AME_K2_U05,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8 prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

AME_K2_U05,
AME_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9 stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej AME_K2_U06 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

U10 samodzielnie rozwijać kompetencje językowe AME_K2_U06,
AME_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11 przygotować się do procesu rekrutacji

AME_K2_U01,
AME_K2_U02,
AME_K2_U03,
AME_K2_U04,
AME_K2_U05,
AME_K2_U06,
AME_K2_U07

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

AME_K2_K01,
AME_K2_K02,
AME_K2_K03,
AME_K2_K04,
AME_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K2
udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

AME_K2_K01,
AME_K2_K02,
AME_K2_K03,
AME_K2_K04,
AME_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3 kontynuowania samokształcenia językowego AME_K2_K01,
AME_K2_K04 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

AME_K2_K01,
AME_K2_K02,
AME_K2_K04,
AME_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5 wzięcia udziału w procesie rekrutacji AME_K2_K04,
AME_K2_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 1
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie prac pisemnych 5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

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

lektorat 30

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie prac pisemnych 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień. W1, W2, W4, U1, U10,
U4, U9, K4
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2. Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych. W1, W2, W4, U10, U2,
U4, U9, K4

3.
Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:

essay, report, description of visual data

W1, W2, W4, U10, U11,
U3, U4, U5, U6, U8, U9,
K1, K2, K3, K4, K5

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

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U4, U5, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4, K5

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

W1, W3, U1, U10, U11,
U3, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5

6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.

migrations,  
social and political processes, 
cultural phenomena, 
selected trends,  
social movements, 
pop culture.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5

7. Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami. W4, U6, K1, K4

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę

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

Semestr 2

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

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

Literatura
Obowiązkowa

Materiały autentyczne ze stron internetowych, np.: https://screenrant.com/, https://www.theatlantic.com/,1.
https://www.penguin.co.uk/, HTTPS://BOOKRIOT.COM/, HTTPS://WWW.MENTALFLOSS.COM,
https://www.thewrangleronline.com/, https://medium.com/, https://www.latimes.com/, https://consequence.net/,
https://fansided.com/, https://www.vox.com/

Dodatkowa

Czasopisma naukowe (np. International Migration Review, Journal of American Studies, American Review of Canadian1.
Studies); artykuły prasowe (np. The New York Times, The Washington Post), podcasty i programy, np. CNN, ksiażki - np.
Mauk, David, John Oakland. 2009. American Civilization: An Introduction, New York: Routledge; Rowe, John Carlos. 2012.
The Cultural Politics of the New American Studies, Ann Arbor, Michigan.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AME_K2_W03 Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób zasady funkcjonowania amerykańskich demokracji i
amerykańskich społeczeństw obywatelskich oraz ich roli w relacjach z innymi państwami

AME_K2_W04 Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób funkcjonowanie systemów politycznych, instytucji społeczno-
politycznych oraz znaczenie aktualnych przemian politycznych i społeczno-kulturowych w Ameryce

AME_K2_W05 Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób rolę i znaczenie państw Ameryki Północnej i Łacińskiej w
kształtowaniu ładu międzynarodowego

AME_K2_W01 Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób metody i narzędzia pozyskiwania danych służących analizie i
wyjaśnianiu procesów zachodzących na kontynencie amerykańskim

AME_K2_W02 Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób paradygmaty oraz teorie polityczne, społeczne i kulturowe w
wymiarze amerykańskim

AME_K2_U02 Absolwent potrafi zastosować pogłębioną wiedzę teoretyczną do analizy i zrozumienia różnorodnych norm i
procesów politycznych i społeczno-kulturowych zachodzących w państwach Ameryki Północnej i Łacińskiej

AME_K2_U03 Absolwent potrafi analizować i wyjaśniać mechanizmy tworzenia i funkcjonowania wielokulturowych
społeczeństw zamieszkujących Amerykę Północną

AME_K2_U04
Absolwent potrafi samodzielnie formułować pytania badawcze dotyczące problematyki północno- i
latynomerykańskiej, dokonywać właściwego wyboru metody badawczej, oraz planować i realizować kolejne
etapy procesu badawczego

AME_K2_U06
Absolwent potrafi posługiwać się językiem angielskim lub hiszpańskim na poziomie co najmniej B2+
wymaganym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego oraz komunikować się w tym języku
na tematy specjalistyczne, związane z szeroko rozumianymi studiami amerykanistycznymi

AME_K2_U01 Absolwent potrafi badać, wyjaśniać i prognozować rolę struktur politycznych, społecznych i prawnych we
współczesnych społeczeństwach amerykańskich

AME_K2_U05 Absolwent potrafi samodzielnie lub w zespole przygotowywać złożone projekty społeczne i proponować
rozwiązania złożonych problemów

AME_K2_U07 Absolwent potrafi samodzielnie planować samokształcenie przez całe życie i pogłębiać posiadaną wiedzę

AME_K2_K01
Absolwent jest gotów do odgrywania aktywnej roli w życiu społecznym i publicznym poprzez wdrażanie
pogłębionej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności, a także umiejętnego korzystania z pomocy
ekspertów

AME_K2_K02 Absolwent jest gotów do wykonywania różnorodnych zadań w większych grupach lub organizacjach
społecznych, potrafiąc również inicjować tego typu działania

AME_K2_K03
Absolwent jest gotów do uczestnictwa w przygotowaniu krajowych i międzynarodowych projektów
społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, jak również propagowania ich w
konkretnych środowiskach

AME_K2_K04
Absolwent jest gotów do podjęcia pracy w instytucjach, których struktura i charakter odpowiada
instytucjom funkcjonującym na kontynentach amerykańskich oraz odpowiedzialnego pełnienia ról
zawodowych z poszanowaniem zasad etyki

AME_K2_K05 Absolwent jest gotów do wykazywania się wrażliwością społeczną oraz zrozumieniem dla różnic
kulturowych, etnicznych i rasowych w życiu społecznym i w środowisku zawodowym


