KARTA PRZEDMIOTU

(pieczęć wydziału)

1. Nazwa przedmiotu: REALIOZNAWSTWO: WIELKA BRYTANIA

2. Kod przedmiotu: ANG_S_ 2016/17_15_sem2

3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/2017
4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia
5. Forma studiów: studia stacjonarne
6. Kierunek studiów: FILOLOGIA
7. Profil studiów: praktyczny
8. Specjalność: JĘZYK ANGIELSKI
Specjalizacja: NAUCZYCIELSKA / TŁUMACZENIOWO-BIZNESOWA
9. Semestr: 2
10. Jednostka prowadząca przedmiot: RKJO
11. Prowadzący przedmiot: mgr Grzegorz Wlaźlak
12. Przynależność do grupy przedmiotów:
MODUŁ 1B PRZYGOTOWANIE KIERUNKOWE
KOMPONENT 4: HISTORIA I KULTURA OBSZARU JĘZYKOWEGO
13. Status przedmiotu: obowiązkowy
14. Język prowadzenia zajęć: język angielski
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: brak
16. Cel przedmiotu:
Dostarczenie wiedzy z zakresu geografii Wielkiej Brytanii, polityki, instytucji państwowych, współczesnego społeczeństwa i elementów
kultury życia codziennego.
17. Efekty kształcenia:
Nr
1.

Opis efektu kształcenia

Metoda sprawdzenia
efektu kształcenia

Stosuje poprawnie specyficzną terminologię
Test pisemny, prezentacja
odnoszącą się do geografii, kultury i społeczeństwa
brytyjskiego.
2. Omawia różne aspekty życia społecznego
Test pisemny, ocena
kulturalnego i artystycznego Wielkiej Brytanii.
ciągła
3. Prezentuje Wielką Brytanię poprzez pryzmat turystyki, Test pisemny, ocena
zabytków, tradycji, folkloru i sztuki kulinarnej.
ciągła
4. Uzasadnia role kultury i języka angielskiego w kulturze Ocena ciągła, test pisemny
europejskiej i światowej.
5. Docenia znaczenie posiadanej wiedzy z
Ocena ciągła
realioznawstwa brytyjskiego w rozwoju kompetencji
międzykulturowej.
18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin)

Forma prowadzenia
zajęć
Wykład konwersatoryjny
Wykład konwersatoryjny
Wykład konwersatoryjny
Wykład konwersatoryjny
Wykład konwersatoryjny

Odniesienie do
efektów
dla kierunku studiów
K1P_W04, K1P_U01
K1P_W04, K1P_U01
K1P_U03
K1P_W04, K1P_U01
K1P_U03
K1P_U01, K1P_U03
K1P_K01
K1P_W04, K1P_K01

Ćwiczenia: 30 godz.
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19. Treści kształcenia:
Semestr 2 – 15 zajęć: 30 godzin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kraj i naród (tożsamość brytyjska, stosunki narodowościowe, język i jego warianty regionalne)
Pojęcie klasy społecznej ( uwarunkowania polityczne )
Geografia (klimat, położenie geograficzne, środowisko)
Przegląd ważniejszych regionów – Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia Płn., Londyn
Życie polityczne ( system partyjny, układ parlamentarny, władze centralne i lokalne, urząd premiera)
Rola monarchii i jej znaczenie
Stosunki międzynarodowe (koniec Imperium, Wielka Brytania w Unii Europejskiej, stosunki transatlantyckie)
Test śródsemestralny
Edukacja (rys historyczny, zmiany w systemie edukacji, szkolnictwo prywatne i publiczne, charakterystyka uniwersytetów w Oxfordzie i
Cambridge)
Media (znaczenie prasy ogólnokrajowej, charakterystyka prasy codziennej, telewizja i radio BBC, kultura masowa kreowana przez środki
masowego przekazu)
Sztuka (status sztuki w społeczeństwie, literatura, teatr, kino i sztuki wizualne)
Święta i tradycje narodowe,
Znaczenie sportu, tradycyjne dyscypliny,
Sposoby spędzania wolnego czasu, instytucja pubów, tradycyjna kuchnia angielska
Test końcowy - podsumowanie kursu

20. Egzamin: nie
21. Literatura podstawowa:
Wybór materiałów źródłowych
O'Driscoll, J., 2004. Britain. OUP, Oxford
22. Literatura uzupełniająca:
Bromhead, P., 1993. Life in Modern Britain. Longman, London
Harvey, P., Jones, R., 1996. Britain Explored. Longman, London
Room, A., 1994. An A to Z of British Life. OUP, Oxford
Sheerin, S., Seath, J., White, G., 1994. Spotlight on Britain. OUP, Oxford
Leapman, M., ed., 1996. Wielka Brytania. Wydawnictwo Wiedzy i Życia, Warszawa
Vaughan-Rees, M., Sweeney, G., Cassidy, P., 2000. In Britain. Chancellor, London
23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia
Lp.

Forma zajęć

1

Wykład

2

Ćwiczenia

3

Laboratorium

/

4

Projekt

/

5

Seminarium

/

6

Inne

/

Suma godzin

Liczba godzin
kontaktowych / pracy studenta
/
30/30

30/30

24. Suma wszystkich godzin: 60
25. Liczba punktów ECTS: 2
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 1
27. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty):
28. Uwagi:
Obecność na zajęciach*:
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa w wysokości 85%, ponadto student zobowiązany jest do obecności na testach cząstkowych i semestralnych.
Zwolnienia lekarskie, sądowe i inne formalne usprawiedliwiające nieobecność muszą zostać przedłożone wykładowcy na następnych zajęciach. W przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności na więcej niż dwóch zajęciach, studenci otrzymują dodatkową pracę do wykonania za każde nieusprawiedliwione zajęcia ponad przewidziany
limit. Nieusprawiedliwione niestawienie się na więcej niż 40% zajęć oznacza utratę zaliczenia z przedmiotu z powodu braku możliwości oceny poczynionych postępów w nauce.
Obecność na zaliczeniu / egzaminie:
Zwolnienia lekarskie, sądowe i inne formalne są jedynymi zwolnieniami honorowanymi przy nieobecności na sprawdzianie zaliczeniowym / egzaminacyjnym. W przypadku
nieobecności na którymkolwiek z terminów spowodowanej chorobą , wezwaniem sądowym lub poważnym wypadkiem losowym, w dzień sprawdzianu należy o tym
poinformować wykładowcę lub Dziekanat RKJO (emailowo lub telefonicznie) i w ciągu siedmiu dni przedstawić odpowiednie zaświadczenie. Niedotrzymanie ww. warunków
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skutkuje utratą terminu zaliczenia / egzaminu.
* na podstawie Regulaminu Studiów Politechniki Śląskiej
§ 19
3. Obecność studenta na wykładach może być kontrolowana. Na pozostałych zajęciach obecność jest obowiązkowa.
4. Student zobowiązany jest, nie później niż na następnych zajęciach, do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach obowiązkowych. Prowadzący zajęcia określa sposób i
termin wyrównania zaległości. O 3-krotnej (jeśli zajęcia są co tydzień) i 2-krotnej (jeśli zajęcia są co 2 tygodnie) nieusprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach, na
których obecność jest obowiązkowa, prowadzący przedmiot powiadamia dziekana, który zajmie stanowisko w sprawie.

Zatwierdzono:
01.10.2016 r…………………………….
(data i podpis prowadzącego)

01.10.2016 r…………………………………………………
(data i podpis Dyrektora Kolegium Języków Obcych)
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