
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Wstęp do kulturoznawstwa brytyjskiego 

Studia 1 stopnia, rok 2, semestry 3. (studia niestacjonarne) 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących dziejów kultury Wielkiej Brytanii: tożsamość 

narodowa, kultura, społeczeństwo, polityka. 

C2 Uwrażliwienie na różnice kulturowe pomiędzy WB a Polską. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Znajomość języka angielskiego na poziomie FC. 

2. Umiejętność posługiwania się programami typu Word i Power Point. 

3. Umiejętność pracy w grupie. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W06 Wiedza na temat roli stereotypów w poznawaniu kultury nierodzimej. 

EK P_W10 Wiedza na temat rozwoju instytucji politycznych i społecznych Wielkiej Brytanii. 

EK P_W19 Wiedza na temat dziedzictwa kulturowego WB. 

EK P_W14 Wiedza na temat przemian społeczeństwa Brytyjskiego. 

EK P_W20 Wiedza na temat kierunków rozwoju i przemian szeroko pojętej współczesnej kultury brytyjskiej. 

EK P_U07 Umiejętność zbierania informacji wybranych zagadnień w zakresie rozwoju cywilizacji brytyjskiej. 

EK P_U03 Umiejętność wypowiadania się w języku angielskim na tematy poruszane na zajęciach. 

EK P_U06 Umiejętność mediacji zdobytej wiedzy w zakresie dziejów cywilizacji brytyjskiej. 

EK P_U11 Umiejętność krytycznego dyskutowania zagadnień dotyczących wytworów kultury brytyjskiej. 

EK P_U13 Umiejętność rzeczowej argumentacji w dyskusji. 

EK P_K04 Umiejętność efektywnej pracy w zespole. 

EK P_K06 Umiejętność planowania w pracy projektowej. 

EK P_K09 Umiejętność krytycznego konfrontowania różnych systemów wartości. 

EK P_K09 Umiejętność krytycznego spojrzenia na nierodzime wzorce kulturowe. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć – Konwersatorium (K) 
Liczba 

godzin 
K1. Development of the British constitutional monarchy. 2 

K2. Development of British political, parlamentary, legal and economic systems. 2 

K3. British vs. English. National identiy/ mentality/ character. 2 

K4. Political and cultural significance of British geography. 2 

K5. Language as dimention of identity. 2 

K6. Ideology and style: development of visual culture. Historical heritage. 2 

K7. Development of British class system. 2 

K8. Religion in Britain. 2 

K9. Test końcowy. 2 

Suma godzin 18 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Materiały własne (opracowania, notatki)/ fotokopiarka. 

Materiały autentyczne, zasoby internetowe/ projektor, komputer. 



SPOSOBY OCENY  

F1 Prezentacja wybranego zagadnienia, dyskusja (Power Point, praca w parach). 

P1 Test końcowy. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 18 

Przygotowanie prezentacji 20 

Przygotowanie się do testu końcowego 22 

SUMA 60 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
2 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Literatura podstawowa : 

Materiały autentyczne: wycinki prasowe i literackie, zdjęcia, dokumenty. 

J. O’Driscoll, Britian. The Country and its People. 

W. Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej. 

 

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 

EK W 

Student nie posiada 

żadnej wiedzy na 

temat dziejów 

cywilizacji 

brytyskiej. 

Student posiada 

ograniczoną wiedzę 

na temat  

cywilizacji WB. 

Student posiada 

uporządkowaną 

wiedzę na temat  

cywilizacji 

brytyjskiej. Zna 

niektóre kody 

kulturowe 

współczesnej WB. 

Student posiada 

uporządkowaną 

wiedzę na temat 

cywilizacji 

brytyjskiej. Zna 

najważniejsze 

wzorce i kody 

kulturowe 

współczesnej WB. 

EK U1 

Umiejętność 

zbierania informacji 

i prezentacji 

wybranych 

zagadnień w 

zakresie dziejów 

cywilizacji 

brytyjskiej. 

Student nie potrafi 

zebrać potrzebnych 

informacji. 

Prezentacja jest 

niepełna i zawiera 

bardzo liczne błędy 

uniemożliwiające 

zrozumienie treści.  

Student potrafi 

zebrać potrzebne 

informacje. 

Prezentacja jest 

wyczerpująca ale 

chaotyczna. Liczne 

błędy językowe 

mają wpływ na 

zrozumienie treści. 

Student potrafi 

zebrać potrzebne 

informacje. 

Prezentacja jest 

wyczerpująca. 

Błędy językowe nie 

mają wpływu na 

zrozumienie treści. 

Student potrafi 

zebrać potrzebne 

informacje i je 

ocenić krytycznie. 

Prezentacja jest 

wyczerpująca. 

Nieliczne błędy 

językowe nie mają 

wpływu na 

zrozumienie treści. 

EK U2 

Umiejętność 

wypowiadania się 

w języku 

angielskim na 

tematy poruszane 

na zajęciach.  

Student nie potrafi 

wypowiedzieć się 

na wybrany temat. 

Popełnia bardzo 

liczne błędy 

językowe znacząco 

utrudniające 

zrozumienie treści. 

Student potrafi 

wypowiedzieć się 

na wybrany temat 

w sposób ogólny i 

stereotypowy. 

Popełnia liczne 

błędy językowe 

mające wpływ na 

zrozumienie treści. 

Student potrafi 

wypowiedzieć się 

na wybrany temat 

w wyczerpujący 

sposób. Popełnia 

błędy językowe 

niemające wpływu 

na zrozumienie 

treści. 

Student potrafi 

wypowiedzieć się 

na wybrany temat 

w wyczerpujący 

sposób. Potrafi 

dodać własne, 

trafne komentarze. 

Popełnia nieliczne 

błędy językowe 

niemające wpływu 

na zrozumienie 

treści.  
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EK U3 

Umiejętność 

mediacji zdobytej 

wiedzy w zakresie 

dziejów cywilizacji 

brytyjskiej. 

Student nie potrafi 

przekazać innym 

informacji na 

wybrany temat. 

Popełnia bardzo 

liczne błędy 

językowe znacząco 

utrudniające 

zrozumienie treści. 

Student potrafi 

przekazać innym 

informacje na 

wybrany temat w 

sposób ogólny i 

stereotypowy. 

Popełnia liczne 

błędy językowe 

mające wpływ na 

zrozumienie treści. 

Student potrafi 

przekazać innym 

informacje na 

wybrany temat w 

wyczerpujący 

sposób. Popełnia 

błędy językowe 

niemające wpływu 

na zrozumienie 

treści. 

Student potrafi 

przekazać innym 

informacje na 

wybrany temat w 

wyczerpujący 

sposób. Potrafi 

dodać własne, 

trafne komentarze. 

Popełnia nieliczne 

błędy językowe 

niemające wpływu 

na zrozumienie 

treści. 

EK U4 

Umiejętność 

krytycznego 

dyskutowania 

zagadnień. 

Student nie potrafi 

krytycznie 

dyskutować na 

wybrany temat. 

Popełnia bardzo 

liczne błędy 

językowe znacząco 

utrudniające 

zrozumienie treści. 

Student potrafi 

dyskutować na 

wybrany temat w 

sposób ogólny i 

stereotypowy. 

Popełnia liczne 

błędy językowe 

mające wpływ na 

zrozumienie treści. 

Student potrafi 

krytycznie 

dyskutować na 

wybrany temat w 

wyczerpujący 

sposób. Popełnia 

błędy językowe 

niemające wpływu 

na zrozumienie 

treści. 

Student potrafi 

krytycznie 

dyskutować na 

wybrany temat w 

wyczerpujący 

sposób. Jego 

komentarze cechuje 

klarowność i 

wysoki poziom 

języka.  

EK U5 

Umiejętność 

rzeczowej 

argumentacji w 

dyskusji. 

Student w ogóle nie 

potrafi 

argumentować na 

wybrany temat. 

Popełnia bardzo 

liczne błędy 

językowe znacząco 

utrudniające 

zrozumienie treści. 

Student potrafi 

argumentować na 

wybrany temat w 

sposób ogólny i 

stereotypowy. 

Popełnia liczne 

błędy językowe 

mające wpływ na 

zrozumienie treści. 

Student potrafi 

rzeczowo 

argumentować na 

wybrany temat w 

wyczerpujący 

sposób. Popełnia 

błędy językowe 

niemające wpływu 

na zrozumienie 

treści. 

Student potrafi 

rzeczowo 

argumentować na 

wybrany temat w 

wyczerpujący 

sposób. Jego 

komentarze cechuje 

klarowność i 

wysoki poziom 

języka. 

EK K 

Student nie potrafi 

zdobyć potrzebnych 

informacji i 

dyskutować o 

wybranych 

zagadnieniach. 

Student potrafi 

zdobyć potrzebne 

informacje i w 

sposób ogólny 

dyskutować o 

wybranych 

zagadnieniach. 

Student potrafi 

zdobyć potrzebne 

informacje i 

dyskutować o 

wybranych 

zagadnieniach. 

Potrafi znaleźć 

podstawowe 

argumenty i bronić 

stanowiska. 

Student potrafi 

zdobyć potrzebne 

informacje i 

dyskutować o 

wybranych 

zagadnieniach. 

Potrafi celnie 

argumentować i 

umiejętnie bronić 

stanowiska. Trafnie 

odczytuje intencje i 

argumenty innych. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów studiów II roku 1. stopnia w IFA KUL (studia niestacjonarne). 

Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku angielskim. 

 

 


