
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE  

I. KARTA PRZEDMIOTU: 
 Historia Wielkiej Brytanii i USA (Konwersatorium) 

II rok studia I stopnia (niestacjonarne), semestr 4 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Poznanie historii Wielkiej Brytanii od Celtów do najważniejszych wydarzeń XX wieku oraz historii USA 

od czasów kolonialnych po współczesność 

C2 Poznanie Historii WB i USA w powiązaniu z historią powszechną 

C3 Wpojenie nawyku kojarzenia faktów historycznych z faktami kulturowymi 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Znajomość historii powszechnej na poziomie licealnym 

2.  Znajomość języka angielskiego na poziomie FC (pożądana) 

3. Zrozumienie miejsca historii pośród nauk humanistycznych 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W05 Znajomość najważniejszych etapów historii WB i USA 

EK P_W07 znajomość najważniejszych postaci i wydarzeń historii politycznej i militarnej WB i USA 

EK P_W14 Znajomość historii społeczeństwa brytyjskiego 

EK P_W19 Wiedza o przemianach ustrojowych w historii WB i USA 

EK P_W20 Wiedza o miejscu WB i USA w Europie i na świecie na przestrzeni dziejów 
EK P_U02 Umiejętność analizy faktów historycznych 
EK P_U02 Umiejętność wyszukiwania źródeł informacji z zakresu historii WB i USA pod kierunkiem 
nauczyciela oraz samodzielnie 

EK P_U05 Umiejętność samodzielnego kojarzenia faktów historycznych i kulturowych 
EK P_U20 Umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy według samodzielnie wybranych kryteriów 
EK P_K01 Student rozumie konieczność samodzielnej pracy 

EK P_K04 Student  posiada zdolność podejmowania pracy w grupie bez względu na funkcję jaka mu 
przypadnie 
EK P_K02 Student wykazuje zrozumienie obowiązku ustawicznego samokształcenia 
EK P_K08 Student umie przewidywać użyteczność znajomości przedmiotu w przyszłej pracy zawodowej 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć – Konwersatorium (K) 
Liczba 
godzin 

K1. Wprowadzenie: ustalenie zasad pracy; Celtic and Roman Britain 2 
K2. Anglo-Saxon and viking invasions 2 
K3. Norman invasion and Medieval Britain 2 
K4.  Tudors, Renaissance, break with Rome 2 
K5. The Stuarts, Baroque, British Repulic 2 
K6. Enlightenment, British Empire 2 
K7. Romaticism and Victorian period 2 
K8. The 20th century 2 
K9. The history of the USA 2 

Suma godzin 18 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

 

Fotopiarka  
Komputer/Internet 

Rzutnik multimedialny 



 

SPOSOBY OCENY  

F1 Ocena frekwencji 
F2 Ocena aktywności 
P1 Ocena wiedzy i umiejętności – egzamin końcowy 
P2  Progresywna ocena wiedzy i umiejętności (test) 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 

Przygotowanie do zajęć 12 

Przygotowanie do egzaminu 40 

SUMA 60 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

2 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

 

David McDowall, An Illustrted History of Britain 

W. Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej 

An Illustrated history of United States 

 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

Anna Antonowicz, annaa@kul.lublin.pl  

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt kształcenia 
Wiedza 

Student nie 
posiada 

podstawowej 
wiedzy o historii 

WB i USA 

Student posiada 
podstawową 

wiedzę o  historii 
WB i USA 

Student zna w 
stopniu 

zadowalającym 
historię WB i USA 

Student zna 
przedmiot w 

stopniu 
ponadprzeciętnym 

Efekt kształcenia 
 Umiejętności 

Student nie jest w 
stanie wykazać 

umiejętności 
analizy faktów 
historycznych, 
kojarzenia ich 

z faktami 
kulturowymi 

Student posiada 
podstawową 
umiejętność 

analizy faktów 
historycznych, 

potrafi je kojarzyć 
z faktami 

kulturowymi   

Student posiada  
umiejętność 

analizy faktów 
historycznych, 

potrafi je kojarzyć 
z faktami 

kulturowymi  oraz 
usytuować w 

kontekście 
europejskim i 

światowym  

Student posiada  
umiejętność 
szczegółowej 

analizy i syntezy 

faktów 
historycznych, 

potrafi je powiązać 
z faktami 

kulturowymi  oraz 
usytuować w 

kontekście 
europejskim i 

światowym  

   Efekt kształcenia 
      Kompetencje 

Student nie umie 
podejmować 

pracy w grupie, 
nie wypełnia 

oczekiwań jakie 
stawiają przed 
nim pozostali 
członkowie 

zespołu z jego 

Student posiada w 
stopniu 

postawowym 
kompetencje 

opisane w części 
„efekty nauczania- 

kompetencje“ 

Student posiada 
wymienione 

powyżej 
kompetencje w 

stopniu 
zadowalającym 

Student posiada 
wymienione 

wcześniej 
kompetencje w 

stopniu 
ponadprzeciętnym, 
a w szczególności 

wykazuje 
ponadprzeciętną 
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wypowiedzi 
wynika, iż obce 
mu są podstawy 

ustawicznego 
samokształcenia i 

samodzielnego 
rozwiązywania 
postawionych 

przed nim 
problemów 

samodzielność w 
ich stosowaniu. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

 

 

 
 


