OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Amerykanistyka
POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia (licencjackie)
PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki
Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia
22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia
się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Symbole
efektów
kierunkowych

Odniesienie
do:
uniwersalnych
charakterystyk
poziomów
PRK
oraz
charakterystyk
drugiego
stopnia PRK

Opis
Absolwent studiów pierwszego stopnia:

Przedmioty realizujące dany efekt

WIEDZA

K_W01

P6U_W,
P6S_WG

Seminarium dyplomowe
Metodologia badań kulturoznawczych,
1

K_W02

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia
stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu amerykańskiego
literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, nauk pomocniczych i
pokrewnych oraz wybranej specjalności.

Zarys historii i kultury Wielkiej Brytanii
Historia literatury amerykańskiej
Metodologia badań kulturoznawczych
Odmiany angielszczyzny amerykańskiej
Wstęp do kultury amerykańskiej
Zarys literatury Wielkiej Brytanii,
Społeczeństwo USA
Historia USA
Historia gospodarcza USA
Historia kina amerykańskiego
Współczesne kino amerykańskie

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe pojęcia,
metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych oraz teorie,
tradycje i szkoły badawcze właściwe dla różnych dyscyplin nauk
humanistycznych i społecznych stosowane w badaniach zjawisk i
procesów kulturowych, społecznych i historycznych Ameryki
Północnej.

Seminarium dyplomowe
Wstęp do kultury amerykańskiej
Metodologia badań kulturoznawczych
Historia USA
Historia literatury amerykańskiej
Geograficzne uwarunkowania kultury USA
Metodologia badań kulturoznawczych
Społeczeństwo USA
Kultura amerykańska
System polityczny USA
System gospodarczy i kultura gospodarcza USA
Polityka zagraniczna USA
Polityka i gospodarka USA w mediach
Komunikacja międzykulturowa
Psychologia mediów
Współczesne kino amerykańskie
System medialny USA
Kultura audiowizualna i media w Stanach
Zjednoczonych
Media i język
Teoria komunikacji masowej

P6U_W,
P6S_WG

2

Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą podstawowego aparatu
pojęciowo-terminologicznego studiów amerykanistycznych z zakresu
amerykańskiego literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, nauk
pomocniczych i pokrewnych oraz wybranej specjalności.

P6U_W;
P6S_WG

K_W03

Ma wiedzę szczegółową dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu
amerykańskiego literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, wybranej
specjalności oraz nauk pomocniczych i pokrewnych w ramach
studiów amerykanistycznych.

K_W04

P6U_W,
P6S_WG

Teoria reprezentacji medialnej
Wstęp do kultury amerykańskiej
Metodologia badań kulturoznawczych
Zarys historii i kultury Wielkiej Brytanii
Historia USA
Historia literatury amerykańskiej
Geograficzne uwarunkowania kultury USA
Zarys literatury Wielkiej Brytanii
Kultura amerykańska
Seminarium dyplomowe
Metodologia badań kulturoznawczych
Odmiany angielszczyzny amerykańskiej
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Marketing międzynarodowy
Technologia informacyjna
Historia USA
Historia literatury amerykańskiej
Zarys literatury Wielkiej Brytanii
Kultura amerykańska
Zarys historii i kultury Wielkiej Brytanii
Społeczeństwo USA
Odmiany angielszczyzny amerykańskiej
System polityczny USA
System gospodarczy i kultura gospodarcza USA
Historia gospodarcza USA
Historia kina amerykańskiego
Współczesne kino amerykańskie

3

Zna i rozumie podstawowe dylematy współczesnej cywilizacji w
kontekście komunikacji międzykulturowej i świata mediów lub
polityki i gospodarki USA.

P6U_W;
P6S_WK

K_W05

K_W06

K_W07

K_W08

K_W09

Zna i rozumie podstawowe uwarunkowania (np. ekonomiczne,
prawne, etyczne lub społeczne) różnych rodzajów działań związanych
z wykonywaniem zawodów, wymagających wysokich kompetencji w
zakresie studiów amerykanistycznych oraz jest świadom
podstawowych zasad tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości.
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności i prawa autorskiego.
Ma szczegółową wiedzę gramatyczną i leksykalną z zakresu języka
angielskiego na poziomie C1, z uwzględnieniem specyfiki
angielszczyzny amerykańskiej.

P6U_W,
P6S_WK

P6U_W,
P6S_WK
P6U_W,
P6S_WG

Zna zasady tworzenia różnego rodzaju tekstów i pism w języku P6U_W,
angielskim na poziomie C1.
P6S_WG

Społeczeństwo USA
Kultura amerykańska
System polityczny USA
System gospodarczy i kultura gospodarcza USA
Polityka zagraniczna USA
Polityka i gospodarka USA w mediach
Historia gospodarcza USA
Komunikacja międzykulturowa
Psychologia mediów
System medialny USA
Kultura audiowizualna i media w Stanach
Zjednoczonych
Media i język
Teoria komunikacji masowej
Teoria reprezentacji medialnej
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Marketing międzynarodowy
Praktyka zawodowa w wymiarze 80 godzin

Seminarium dyplomowe
Praktyczna nauka języka angielskiego
Praktyczna nauka języka angielskiego
Odmiany angielszczyzny amerykańskiej
Język angielski w biznesie
Praktyczna nauka języka angielskiego
Seminarium dyplomowe
Język angielski w biznesie

4

K_W10

Ma szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki drugiego języka
obcego na poziomie co najmniej A1.

P6U_W
P6S_WG

Język obcy

UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje z
różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski,
formułować wypowiedzi i przygotowywać wystąpienia ustne oraz
prace pisemne w języku angielskim, dotyczące zagadnień z zakresu
studiów amerykanistycznych.
K_U01

K_U02

Potrafi interpretować, wyjaśniać i analizować genezę oraz przebieg
procesów i zjawisk literackich, kulturowych i społecznych w Ameryce
Północnej posługując się ujęciami teoretycznymi, metodami,
narzędziami badawczymi z zakresu amerykańskiego
literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, nauk właściwych dla wybranej
specjalności oraz nauk pomocniczych i pokrewnych.

P6U_U;
P6S_UW

Seminarium dyplomowe
Wstęp do kultury amerykańskiej
Metodologia badań kulturoznawczych
Historia USA
Historia literatury amerykańskiej
Metodologia badań kulturoznawczych
Społeczeństwo USA
Kultura amerykańska
Odmiany angielszczyzny amerykańskiej
Polityka zagraniczna USA
Polityka i gospodarka USA w mediach
Historia gospodarcza USA

P6U_U
P6S_UW

Seminarium dyplomowe
Wstęp do kultury amerykańskiej
Metodologia badań kulturoznawczych
Historia USA
Historia literatury amerykańskiej
Geograficzne uwarunkowania kultury USA
Metodologia badań kulturoznawczych
Społeczeństwo USA
Kultura amerykańska
Zarys historii i kultury Wielkiej Brytanii
Zarys literatury Wielkiej Brytanii
System polityczny USA
System gospodarczy i kultura gospodarcza USA
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
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Polityka i gospodarka USA w mediach
Marketing międzynarodowy
Historia gospodarcza USA
Komunikacja międzykulturowa
Psychologia mediów
Historia kina amerykańskiego
Współczesne kino amerykańskie
System medialny USA
Media i język
Teoria komunikacji masowej
Teoria reprezentacji medialnej

K_U03

Potrafi samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę z zakresu studiów
amerykanistycznych w sposób uporządkowany i systematyczny, przy
zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i
analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna
naukowego.

P6U_U;
P6S_UO

Potrafi komunikować się w mowie i piśmie w języku polskim i
angielskim używając specjalistycznej terminologii z zakresu
anglojęzycznego językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz nauk
pomocniczych i pokrewnych w ramach studiów amerykanistycznych.

P6U_U,
P6S_UK

K_U04

K_U05

Potrafi brać udział w debacie dotyczącej literaturoznawstwa,

P6U_U;

Seminarium dyplomowe
Historia USA
Odmiany angielszczyzny amerykańskiej
Praktyczna nauka języka angielskiego
Historia literatury amerykańskiej
Język angielski w biznesie
Metodologia badań kulturoznawczych
Metodologia badań literaturoznawczych
Historia literatury amerykańskiej
Kultura amerykańska
System polityczny USA
System gospodarczy i kultura gospodarcza USA
Polityka zagraniczna USA
Psychologia mediów
System medialny USA
Kultura audiowizualna i media w Stanach
Zjednoczonych
Media i język
Teoria komunikacji masowej
Teoria reprezentacji medialnej
Praktyczna nauka języka angielskiego
6

wybranej specjalności oraz nauk pomocniczych i pokrewnych w
ramach studiów amerykanistycznych, przedstawiać i oceniać różne
opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich w języku polskim i
angielskim.

K_U06

K_U07

K_U08

Potrafi samodzielnie planować i realizować samokształcenie przez
całe życie.
Potrafi posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie na
poziomie C1.

Potrafi komunikować się w drugim języku obcym na poziomie co
najmniej A1.

P6S_UK

P6U_U;
P6S_UU
P6U_U,
P6S_UK
P6U_U,
P6S_UK

Potrafi planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole.
K_U09

P6U_U
P6S_UO

Metodologia badań kulturoznawczych
Historia USA
Historia literatury amerykańskiej
Metodologia badań kulturoznawczych
Zarys literatury Wielkiej Brytanii
Społeczeństwo USA
Kultura amerykańska
Odmiany angielszczyzny amerykańskiej
Język angielski w biznesie
Współczesne kino amerykańskie
Kultura audiowizualna i media w Stanach
Zjednoczonych
Technologia informacyjna
Praktyczna nauka języka angielskiego
Język obcy
Praktyka zawodowa w wymiarze 80 godzin
Praktyczna nauka języka angielskiego
Język angielski w biznesie
Praktyka zawodowa w wymiarze 80 godzin
Język obcy

Technologia informacyjna
Praktyczna nauka języka angielskiego
Język obcy
Praktyka zawodowa w wymiarze 80 godzin
Seminarium dyplomowe

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01

Jest gotów do krytycznej oceny zakresu posiadanej przez siebie wiedzy P6U_K
z zakresu studiów amerykanistycznych oraz nauk pomocniczych i P6S_KK

Technologia informacyjna
Seminarium dyplomowe
Praktyczna nauka języka angielskiego
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pokrewnych oraz uznaje znaczenie tej wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych..

K_K02

Jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny
działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje i organizacji, w
P6U_K
których uczestniczy, oraz przyjmowania odpowiedzialności za skutki
tych działań.

Język obcy
Metodologia badań kulturoznawczych
Historia USA
Historia literatury amerykańskiej
Metodologia badań kulturoznawczych
Zarys literatury Wielkiej Brytanii
Społeczeństwo USA
Kultura amerykańska
Odmiany angielszczyzny amerykańskiej
Fakultet kierunkowy
Zarys historii i kultury Wielkiej Brytanii
System polityczny USA
System gospodarczy i kultura gospodarcza USA
Polityka zagraniczna USA
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Polityka i gospodarka USA w mediach
Marketing międzynarodowy
Historia gospodarcza USA
Język angielski w biznesie
Psychologia mediów
Historia kina amerykańskiego
Współczesne kino amerykańskie
System medialny USA
Kultura audiowizualna i media w Stanach
Zjednoczonych
Media i język
Teoria komunikacji masowej
Teoria reprezentacji medialnej
Seminarium dyplomowe
Praktyczna nauka języka angielskiego
Historia literatury amerykańskiej
Społeczeństwo USA
Kultura amerykańska
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K_K03

Jest gotów do śledzenia współczesnych trendów kulturowych w P6U_K;
angielskim obszarze językowym
P6S_KO

Jest gotów do aktywnego funkcjonowania w globalnym i
zróżnicowanym kulturowo społeczeństwie; wykazuje się otwartością
i tolerancją wobec innych kultur.
K_K04

P6U_K;
P6S_KO

Praktyka zawodowa w wymiarze 80 godzin
Język angielski w biznesie
Praktyczna nauka języka angielskiego
Wstęp do kultury amerykańskiej
Metodologia badań kulturoznawczych
Zarys historii i kultury Wielkiej Brytanii
Geograficzne uwarunkowania kultury USA
Metodologia badań kulturoznawczych
Kultura amerykańska
Odmiany angielszczyzny amerykańskiej
Zarys literatury Wielkiej Brytanii
System polityczny USA
System gospodarczy i kultura gospodarcza USA
Polityka zagraniczna USA
Polityka i gospodarka USA w mediach
Komunikacja międzykulturowa
Psychologia mediów
Współczesne kino amerykańskie
Kultura audiowizualna i media w Stanach
Zjednoczonych
Media i język
Teoria komunikacji masowej
Teoria reprezentacji medialnej
Praktyczna nauka języka angielskiego
Język obcy
Wstęp do kultury amerykańskiej
Zarys historii i kultury Wielkiej Brytanii Historia
USA
Geograficzne uwarunkowania kultury USA
Metodologia badań kulturoznawczych
Społeczeństwo USA
Kultura amerykańska
System gospodarczy i kultura gospodarcza USA
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K_K05

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym
przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych P6U_K;
oraz do kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego P6S_KR
postępowania w środowisku pracy i poza nim.

Technologia informacyjna
Seminarium dyplomowe
Praktyczna nauka języka angielskiego
Praktyka zawodowa w wymiarze 80 godzin
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