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Jednostka Instytut Politechniczny - Zakład Informatyki

Kierunek studiów Informatyka

Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Przedmiot obieralny A: Historia i kultura Stanów Zjednoczonych

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 08.0

Punkty ECTS 3 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 1 Semestr 1

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Ćwiczenia praktyczne 30 zaliczenie z oceną

Koordynator mgr Bożena Węgiel

Prowadzący

Język wykładowy polski

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny
Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza odnosząca się do historii i kultury Stanów Zjednoczonych.

Efekty kształcenia

Numer
efektu
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Student, który zaliczył moduł
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu
kierunkowego

kształcenia

Metody sprawdzania
i kryteria oceny efektów

kształcenia

Typ
zajęć
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1.

Ma podstawową wiedzę o celach, organizacji 
i funkcjonowaniu instytucji związanych z wy-
braną sferą działalności kulturalnej, admini-
stracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej

IN_W19++
IN_W21+++
IN_W22+++

Test zaliczeniowy +++

2.
Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 
selekcjonować i użytkować informacje z 
wykorzystaniem różnych zródeł i sposobów

IN_U01+++
IN_U02+++

Test zaliczeniowy +++

3.

Ma świadomość odpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa kulturowego 
wlasnego regionu, Polski, Europy oraz 
konieczności otwarcia sie na odmienność i 
różnorodność kulturową

IN_K03+++
IN_K06++

Test zaliczeniowy +++



4.

Uczestniczy w rożnych przejawach i formach 
życia kulturalnego regionu i kraju oraz 
wykazuje zainteresowanie życiem 
kulturalnym krajów wybranego obszru 
językowego, korzystając z różnych mediów

IN_K06+++ Test zaliczeniowy +++

5.
Charakteryzuje się tolerancją, otwartością na
odmienność i rożnorodnośc kulturową, jest 
świadomy wyzwań globalnych

IN_K03+++ Test zaliczeniowy +++

Stosowane metody dydaktyczne

- filmy dotyczące geografii USA i dyskusja
- praca indywidualna studenta
- dyskusje na zadany temat 
- zlecanie dodatkowej lektury jako zadanej pracy domowej
- krótkie prezentacje wykładowcy z zastosowaniem metody PowerPoint

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo studenta w ćwiczeniach, zaliczenie końcowego testu 
oraz przygotowanie krótkiej prezentacji PowerPoint na temat - Najwybitniejsi i słynni Amerykanie.

Oceny wystawiane są zgodnie z aktualnym Regulaminem studiów w PWSZ w Tarnowie zgodnie z poniższymi 
kryteriami: 

91-100% / bardzo dobry (5.0): Zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte w pełni, jednak dopuszczone są 
pojedyncze nieścisłości, które nie mają istotnego znaczenia dla osiągnięcia ocenianych efektów kształcenia. 

81-90% / dobry plus (4.5): Zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte z nielicznymi błędami, o niewielkim 
znaczeniu merytorycznym. 

71-80% / dobry (4.0): Zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte z szeregiem niezbyt poważnych błędów 
lub pojedynczymi brakami. 

61-70% / dostateczny plus (3.5): Zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte z istotnymi błędami lub 

brakami. 

51-60% / dostateczny (3.0): Zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte z poważnymi błędami lub brakami, 
jednak na minimalnym akceptowalnym poziomie osiągnięcia efektu kształcenia. 

<=50% / Niedostateczny (2.0): Zakładane efekty kształcenia nie zostały osiągnięte. 

Treści kształcenia (skrócony opis)

Elementy historii i kultury wybranego obszaru językowego wyznaczające jego tożsamość i specyfikę. Elementy
materialne i symboliczne określające charakter wybranej kultury - środowisko geograficzne, instytucje, kontekst
społeczny i religijny.
Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi Stanów Zjednoczonych: z 
geografią kraju, podziałem na rejony, ich charakterystyką, ustrojem, organizacją społeczno- polityczną, strukturą 
rządu, amerykańskim systemem edukacyjnym oraz systemem ekonomicznym. Kurs próbuje zdefiniować elemen-
tarne wartości i przekonania Amerykanów i zarysować amerykańską tożsamość w oparciu o strukturę etniczną i 
historię  tego kraju.

Treści kształcenia (pełny opis)

1. Informacje ogólne, symbole narodowe.
2. Geografia – nazwy najważniejszych formacji geograficznych i ich omówenie.
3. Ustrój polityczny. Konstytucja Stanów Zjednoczonych.
4. Podział władzy. Wybory prezydenckie.
5. Podział na pństwa, na rejony i ich omówienie - New England i Mid-Atlantic.
6. The Midwest.
7. The South.
8. The Southwest and the Rocky Mountains Region.
9. The Northwest and Alaska ,  California and Hawaii.
10. Najważniejsze wydarzenia historyczne (początki europejskie, Deklaracja Niepodleglości, Konstytucja)
11. Wojna secesyjna i rozwój terytorialny.
12. I i II wojna światowa.



13. Podział etniczny.
14. Indianie.
15. Test zaliczeniowy. 

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Broomhead, P. Life in modern America, 1995
2. Falk, F. Spotlight on the USA, 1998
3. Smoliński, J. Celebrate! Holiday in the USA, 1998
4. Tiersky. E. Customs and Institutions, 1995
5. Dictionary of the United States, WSiP, 2000
6. Filmy video o geograficznych rejonach i najciekawszych parkach narodowych USA , Reader’s Di-

gest - Scenic Wonders of America, i Over America
7. The Constitution of the United States, USIA
8. An Outline of American Government, USIA
9. An Outline of American Geography, USIA
10. An Outline of American Histrory, USIA
11. An Outline of American Economy, USIA
12. Źródła internetowe

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki humanistyczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach ćwiczeniowych 30

Przygotowanie do kolokwiów 25

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1.2

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

0.0

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut


