
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej

KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia kulturoznawstwa 
angielskiego obszaru językowego  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Selected Aspects of British Cultural Studies

Kierunek studiów Filologia angielska

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o Kulturze i Religii

Język wykładowy Język angielski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Anna Antonowicz

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

3

konwersatorium

ćwiczenia 30 II

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia dyplomowa

translatorium

wizyta studyjna
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Wymagania wstępne

C1 Zapoznanie studentów z pogłębionym informacjami dotyczącymi historii i rozwoju kultury 
anglojęzycznej 

C2 Wyrobienie u studentów umiejętności swobodnego posługiwania się mechanizmami i 
terminologią z dziedziny kulturoznawtwa 

C3 Wykształcenie u studentów umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy 
teoretycznej do analizy zjawisk i tekstów kulturowych na bazie przykładów anglojęzycznych 

C4 badanie i analiza tekstów teoretycznych i kulturowych w celu odnalezienia i analizy środków i 
przekazu języka dyskursu, propagandy i ideologii dotyczących wartości i mitów kulturowych. Kurs 
mam za zadanie zwrócić uwagę na sposoby tworzenia dominujących znaczeń w kulturze oraz 
mechanizmy ich rozpowszechniania.

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu kierunkowego

WIEDZA

W_01 Student demonstruje pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu 
prezentowanych na zajęciach zagadnień kulturoznawczych w 
relacji do innych problemów kultuznawstwa; zestawia i 
oszacowuje fakty i zjawiska właściwe dla przedmiotu i wiąże 
je z odpowiednimi metodami i teoriami

K_W01, K_W02

W_02 Student wykazuje pogłębionąi uporządkowana wiedzę 
obejmującą terminologię używaną w obrębie badań 
jkulturoznawczych, rozumie jej źródła i zastosowanie 

K_W07

W_03 Student wykazuje się uporządkowaą, pogłębioną, prowadzącą 
do specjalizacji wiedzą z zakresu prezentowanych na zajęciach 
zjawisk kulturoznawczych, pozwalającą na integrowanie 
perspektyw właściwych dla kilku działów kultuoznawstwa 

K_W08, K_W10 

UMIEJĘTNOŚCI
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

U_01 Student selekcjonuje, interpretuje i posługuje się 
specjalistyczną informacją i terminologią kulturoznawczą w 
odniesieniu do tekstów z wykorzystaniem różnych kanałów i 
technik komunikacyjnych 

K_U01, K_U06, 
K_U08,  

U_02 Student potrafi tworzyć samodzielnie klarowne prezentacje 
wybranych zagadnień, prowadzi debaty w zakresie zagadnień 
przedstawianych na zajęciach i prowadzić pracę zespołu 
odnośnie do wybranych zagadnień kulturoznawczych 

K_U09,  

K_U10, K_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student interesuje sie i formułuje opinie krytyczne o tekstach 
kulturowych i wytworach intelektualnych z zakresu wybranych 
zagadnień kulturoznawczych  

K_K02, K_K10 

K_02 Student wykazuje kreatywność w organizowaniu i 
inspirowaniu działań innych osób jak i w organizowaniu 
samemu wydarzeń naukowych uznając znaczenie 
kształtowania świadomości kulturoznawczej 

K_K05, K_K09

1. Wprowadzenie i idea kursu: zakres tematyczny, wskazanie źródeł, metod pracy, zasad 
zaliczenia przedmiotu; 

2. Definicja dyskursu, propagandy i ideologii; 
3. Reprezentacje oparte na ideologiach kulturowo/społeczno/politycznych: Inny w fotografii, 

kobiecość w malarstwie, narodowość w architekture, etyka w modzie, lokalność w 
broszurach turystycnych, mity i przeszłość w reklamie,  subkulturowa percepcja 
rzeczywistości w filmie. 

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru)

Metody weryfikacji 
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 Wykład konwersatoryjny,  
dyskusja, prezentacja video  

Odpowiedż ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca wiedzę 
praktyczną, obserwacja 

Zapis w arkuszu ocen,  
oceniony 

W_02 Wykład konwersatoryjny,  
dyskusja, prezentacja video  

Odpowiedż ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca wiedzę 
praktyczną, obserwacja 

Zapis w arkuszu ocen,  
oceniony
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VI. Kryteria oceny, wagi 

Frekwencja (10%), przygotowanie i aktywny udział w zajęciach (20%), prezentacja ustna (30%), esej 
akademicki (40%) 

VII.Obciążenie pracą studenta 

VIII.Literatura 

W_03 Wykład konwersatoryjny,  
dyskusja, prezentacja video  

Odpowiedż ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca wiedzę 
praktyczną, obserwacja 

Zapis w arkuszu ocen,  
oceniony

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Analiza tekstu,  
Burza mózgów, Praca  
indywidualna 

Odpowiedż ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca wiedzę 
teoretyczną i praktyczną, 
obserwacja 

Zapis w arkuszu ocen,  
oceniony

U_02 Analiza tekstu,  
Burza mózgów, Praca  
indywidualna

Odpowiedż ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca wiedzę 
teoretyczną i praktyczną, 
obserwacja 

Zapis w arkuszu ocen,  
oceniony

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Dyskusja, praca w grupach, 
praca w parach

Obserwacja, monitorowanie 
i informacja zwrotna od  
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

K_02 Dyskusja, praca w grupach, 
praca w parach

Obserwacja, monitorowanie 
i informacja zwrotna od  
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60

Literatura podstawowa
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1. Csilla Sardi, Tamara Ratz, “The Perseption of Englishness and its Role in Destination 
Image Development,” Practice and Theory in Systems of Education, vol 3, no 2, 2008. 

2. Dana Arnold, Cultural identities and the Aesthetics of Britishness, Manchester: Manchester 
University Press, 2004. 

3. Rebeca Arnold, Fashion. A Very Short Introduction, ch. 5 “Ethics,” Oxford: Ozford 
University Press, 2009. 

4. Susan Sontag, On Photography, New York: Rosetta Books 2005. 
5. John Berger, Ways of Seeing, London: Penguin Books, 1972. 

Literatura uzupełniająca

1. Meenakshi Gigi Durham, Douglas M. Kellner, Media and Cultural Studies, Oxford: 
Blackwell Publishing, 2001 

2. Richard Ellis and Ann McClintock, If you take my meaning: Theory into Practice in 
Human Communication, London: Hodder & Stoughton 

3. Fran Martin, Interpreting Everyday Culture, London: Bloombury Publishing


