
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Historia Anglii i USA 
2. Język wykładowy: angielski 
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: Katedra Lingwistyki Stosowanej 

• Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Agnieszka Ługowska 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: dr Agnieszka Ługowska 

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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Niestacjonarne 
22 (I 
sem.) 

70 (I 
sem.) 

    
  

8 (I sem.)      
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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 kształcenia z 
uwzględnieniem pracy własnej studenta 

Aktywność 
(należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 

Godzinowe obciążenie studenta 
(stacjonarne/niestacjonarne) 

Udział w zajęciach  36/22 

Samodzielne przygotowywanie się do wykładu 32/35 

Wykonanie zadań na platformie edukacyjnej 0/8 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 30/33 

Udział w egzaminie 2h/2h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 100/100 

Punkty ECTS 4ECTS/4ECTS 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 38/32 

7. Uwagi realizacyjne: 1 semestr. 
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 

Wiedza 

K1P_W04 
Zna wybrane fakty dotyczące wydarzeń i okresów 

historycznych w dziejach Anglii i USA 

wykład, 

zdalne-
wykład 

wykład informacyjny egzamin końcowy, wykonanie 

zadań na  platformie Onte 

K1P_W05 
Zna anglojęzyczną terminologię stosowaną do analizy i 
opisu zjawisk dotyczących historii Anglii i USA 

wykład, 

zdalne-

wykład  

wykład informacyjny egzamin końcowy, wykonanie 

zadań na  platformie Onte 

Umiejętności 

K1P_U16 
Potrafi analizować wybrane zjawiska dotyczące  

historii Anglii i USA z zastosowaniem odpowiedniej 
terminologii  

wykład, 

zdalne-
wykład 

wykład informacyjny egzamin końcowy, wykonanie 

zadań na  platformie Onte 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 
Ma świadomość swojej wiedzy dotyczącej historii 
Anglii i USA, rozumie potrzebę ciągłego samokształ-

cenia 

wykład, 
zdalne- 

wykład 

wykład informacyjny obserwacja 

K1P_K04 
Rozumie znaczenie dziedzictwa kulturowego i uczest-
niczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych 

mediów i różnych jego form 

wykład, 
zdalne- 

wykład 

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

Studia stacjonarne: egzamin końcowy 100% 

Studia niestacjonarne: egzamin końcowy 90%, zadania realizowane na platformie Onte 10% 

0%-59% 

60% - 67% 
68% - 75% 

ndst 

dst 
dst+ 

76% - 83% 

84% - 91% 
92% - 100% 

db 

db+ 
bdb 

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

 

• Zagadnienie 1 – Prehistoryczne początki, Celtowie, Brytania rzymska 

• Zagadnienie 2- początek najazdów ludów nordyckich, podbój anglosaski, chrześcijaństwo na Wyspach Brytyjskich, osiedlenie się i wpływy Wikin-

gów, życie społeczne w Anglii  

• Zagadnienie 3 - Podbój i panowanie normandzkie, czasy Henryka II, common law, reformy, Anglia w późnym średniowieczu, uniwersytety, zakony, 

zróżnicowanie etniczne, początki parlamentu, Magna Carta, wojna stuletnia i jej skutki, Czarna Śmierć, powstanie 1381, Wojna Dwóch Róż 

• Zagadnienie 4 - Panowanie Tudorów, przemiany ekonomiczne i społeczne, reformacja, czasy elżbietańskie, sprawy kościoła, polityka zagraniczna, 

parlament, początek angielskiej potęgi morskiej 

• Zagadnienie 5 – Epoka Stuartów, parlament, Anglia a Szkocja, wojna domowa 1642-1646, rządy rewolucyjne, Oliver Cromwell, Restauracja, partie 

polityczne, rewolucja angielska 1685-1689; przemiany społeczne, ekspansja morska 

• Zagadnienie 6 - Kolonizacja w Ameryce Północnej, Ameryka przed Kolumbem, rdzenni Amerykanie, kolonie na Południu, kolonie środkowe, Nowa 

Anglia, gospodarka kolonii, społeczeństwo w koloniach amerykańskich 

• Zagadnienie 7 - Anglia i początki dynastii hanowerskiej, gabinet i parlament, aneksja Kanady i założenie imperium indyjskiego, rządy Jerzego III, 

kwestia amerykańska, rozpad pierwszego imperium brytyjskiego 

• Zagadnienie 8 - Rewolucja Amerykańska, powstanie Stanów Zjednoczonych, konstytucja amerykańska  

• Zagadnienie 9 - Anglia w dobie wojen napoleońskich, walka morska, handlowa i militarna, wczesny etap rewolucji przemysłowej  

• Zagadnienie 10 - Zmiany społeczno-ekonomiczne w Anglii w XIX w, rewolucja przemysłowa, zmiany demograficzne, prawa gospodarcze, rozwój 

demokracji, prawa i reformy wyborcze, epoka wiktoriańska, instytucja monarchii, partie polityczne i parlament, ekspansja terytorialna i powstanie 

Imperium Brytyjskiego, polityka zagraniczna, stosunki ze Stanami Zjednoczonymi 

 

11. Wymagane środki dydaktyczne 
12. Literatura przedmiotu: 

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

• Boyer P., American History, A very short introduction, Oxford, 2012. 

• Mc Dowall D.,  An Illustrated History of Britain, UK, 1992. 

• O’Callaghan B.,  An Illustrated History of the USA, UK, 1999. 

b. Literatura uzupełniająca: 
 

• Morgan K.O.,  The Oxford History of Britain, New York, 2002. 

• Zins, H., Historia Anglii. Wrocław: Ossolineum, 2001. 

 

c. Netografia:   
 

• https://www.youtube.com/watch?v=gIq15w1J21w 

• https://www.youtube.com/watch?v=0PfoYkgoBZQ 

• https://www.youtube.com/watch?v=bePT-iYPKyQ 

• https://www.youtube.com/watch?v=efY2d49_s0o 

• https://www.youtube.com/watch?v=pR8JUQVbaEg 

• https://www.youtube.com/watch?v=c2mDgYQS7ZA 

• https://www.youtube.com/watch?v=_zroAUC3y8Y 

• https://www.youtube.com/watch?v=dHiyUxjj-ck 

• https://www.youtube.com/watch?v=4JVLCVxJWUI 

• https://www.youtube.com/watch?v=hfKYqjempvc&list=PL72jhKwankOgCdrNZXKeciurUHYov2k88 

• https://www.youtube.com/watch?v=VbeGx7Tu8EA 

• https://www.youtube.com/watch?v=VbeGx7Tu8EA 

• https://www.netflix.com/title/80013283 
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https://www.youtube.com/watch?v=0PfoYkgoBZQ
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https://www.youtube.com/watch?v=pR8JUQVbaEg
https://www.youtube.com/watch?v=c2mDgYQS7ZA
https://www.youtube.com/watch?v=_zroAUC3y8Y
https://www.youtube.com/watch?v=dHiyUxjj-ck
https://www.youtube.com/watch?v=4JVLCVxJWUI
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https://www.youtube.com/watch?v=VbeGx7Tu8EA
https://www.youtube.com/watch?v=VbeGx7Tu8EA
https://www.netflix.com/title/80013283
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• https://www.netflix.com/title/70202577 

• https://www.netflix.com/title/70281600 

13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć : materiały przygotowane na platformę ONTE. 

 
14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.Wykład, wykład zdalny dr Agnieszka Ługowska 

 

https://www.netflix.com/title/70202577
https://www.netflix.com/title/70281600

