
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Integracja międzykulturowa 
2. Język wykładowy: polski 
3. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów: 

• Obszar lub obszary studiów: Filologia angielska 

• Poziom studiów: studia I stopnia  

• Kierunek lub kierunki (realizacja wzorca efektów): Filologia 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu: 

• Instytut/Inna jednostka: Instytut Nauk Społecznych 

• Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Michał Cichoracki 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: 

5. Liczba godzin i formy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych systemów studiów oraz rygor zaliczenia  
 

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma 
zajęć  
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6. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 
1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów ucze-
nia się z uwzględnieniem pracy własnej studenta 

Aktywność 
(należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 

Godzinowe obciążenie 
studenta (stacjo-

narne/niestacjonarne) 

Udział w ćwiczeniach* 8h 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń* 2h 

Wykonanie pracy zaliczeniowej* 3h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 13h  

Punkty ECTS 0,5 ECTS 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 13 h 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 13 h 

 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: 

8. Szczegółowe efekty uczenia się – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

Szczegółowe efekty uczenia się dla przedmiotu 
Forma zajęć Metody kształcenia 

Metody weryfikowania  
(sprawdzania, oceniania) 

efektów uczenia się 
Symbol 
efektu 

Opis efektu 

Kompetencje społeczne 

K1P_K04 
Jest świadomy znaczenia dziedzictwa kulturowego i 
jego wpływu na funkcjonowanie jednostki 

Ćwiczenia 
Dyskusja panelowa Praca pisemna 

K1P_K05 
Wykazuje się otwartością i tolerancją wobec innych 
kultur 

ćwiczenia 
Dyskusja panelowa Praca pisemna 

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen 

Praca pisemna 
0% - 60% 
61% - 70% 
71% - 80% 

ndst 
dst 
dst+ 

81% - 90% 
91% - 93% 
94% - 100% 

db 
db+ 
bdb 

 

 

 



Program przedmiotu  
 

10. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane: ćwiczenia 

• Próba wspólnego zdefiniowania pojęcia kultury; integrowanie różnych punktów widzenia w ramach spójnego kon-
struktu teoretycznego; nauka wspólnego dochodzenia do porozumienia. 

• Prezentacja różnych kontekstów definiowania podstawowych terminów: społeczeństwo, gospodarka, globalizacja, 
religia, obyczaje, etc. Wypracowanie wspólnego mianownika łączącego wszystkie zaprezentowane konteksty. 

• Warsztaty na temat specyfiki kultury polskiej oraz europejskiej na tle kultur innych państw, i kontynentów. 

• Warsztaty na temat specyfiki kultur krajów pochodzenia studentów na tle kultury polskiej oraz europejskiej. 

• Warsztaty na temat specyfiki funkcjonowania kultury akademickiej; zasady zachowania na uczelni; obowiązki oraz 
prawa studentów. 

11. Wymagane środki dydaktyczne 
12. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa (wymienione pozycje muszą znajdować się w zasobach WSG): 

• E. Sowa-Behtane (red.), Relacje międzykulturowe, Akademia Ignatianum - Wyd. WAM, Kraków 2016, 

• K. Karcz (red.), Komunikacja międzykulturowa w integrującej się Europie, AE im. K. Adamieckiego, Katowice 2014. 

b. Literatura uzupełniająca: zapis j.w. 
c. Netografia: adres strony, stan z dnia:  

13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-
nych, materiały e-learningowe, itp.) 

14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1. ćwiczenia Dr Michał Cichoracki 
 
 

 


