
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Wiedza o krajach i kulturze anglojęzycznej 
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: - 

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

 

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma               
zajęć 

Forma      
studiów 

Wykład 

 
PWS ECTS 

Ćwiczenia 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

Wykład - 
zdalne 

 
PWS ECTS 

Ćwiczenia 
- zdalne 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 
29 (3 
sem.) 

46 (3 
sem.) 3,0 

(3 
sem.) 

29 (3 
sem.) 

46 (3 
sem.) 3,0 

(3 
sem.) 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 6 

Niestacjonarne 
16 (3 
sem.) 

51 (3 
sem.) 

16 (3 
sem.) 

51 (3 
sem.) 

  
  8 (3 sem., 

) 
 

8 (3 sem., 
) 

   

Rygor 
zaliczenia 

Egzamin 

 

Zaliczenie na 
ocenę 

 

  

 

  

 

... 

 

  

 

  

 
 

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 wykładach                  29/16     

udział w ćwiczeniach*                  29/16 

samodzielne studiowanie tematyki wykładów                 20/25 

samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń*                  20/25 

wykonanie zadań na platformie edukacyjnej*                  0/16 

samodzielne przygotowanie się do testów*                 25/25 

samodzielne przygotowanie się do egzaminu*                  25/25 

udział w egzaminie*                 2/2 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 150/150 

Punkty ECTS 6ECTS/6ECTS 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 29/24 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 60/50 

7. Uwagi realizacyjne: 3 semestr, podstawowa wiedza dotycząca historii Wielkie Brytanii i USA 
8. Szczegółowe efekty uczenia się – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

Szczegółowe efekty uczenia dla przedmiotu 

Forma zajęć Metody kształcenia 
Metody weryfikowania  

(sprawdzania, oceniania) 
efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Opis efektu 

Wiedza 

K1P_W03 
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą kształtowania 
się oraz funkcjonowania kultury i mediów 
anglojęzycznego obszaru kulturowego 

Wykład, 
Wykład-
zdalne, 
Ćwiczenia, 
Ćwiczenia-
zdalne 

Wykład konwersatoryjny, 
dyskusja 
 

Zaliczenie testów/pozytywny 
wynik egzaminu, przeczytanie 
zadanych tekstów oraz udział 
w dyskusji, wykonane zadań 
na platformie zdalnego 
nauczania 

K1P_W04 

Zna wybrane fakty dotyczące wydarzeń i 
okresów historycznych w dziejach krajów 
anglojęzycznego obszaru językowego oraz 
historycznych uwarunkowań funkcjonowania 
tej kultury 

Wykład, 
Wykład-
zdalne, 
Ćwiczenia, 
Ćwiczenia-

Wykład konwersatoryjny, 
dyskusja 
 

Zaliczenie testów/pozytywny 
wynik egzaminu, przeczytanie 
zadanych tekstów, wykonane 
zadań na platformie zdalnego 
nauczania oraz udział w 
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zdalne dyskusji 

K1P_W05 

Zna podstawową anglojęzyczną terminologię 
stosowaną do opisu zjawisk kulturowych 
właściwych dla anglojęzycznego obszaru 
kulturowego 

Wykład, 
Wykład-
zdalne, 
Ćwiczenia, 
Ćwiczenia-
zdalne 

Wykład konwersatoryjny, 
dyskusja 
 

Zaliczenie testów/pozytywny 
wynik egzaminu, przeczytanie 
zadanych tekstów, wykonane 
zadań na platformie zdalnego 
nauczania oraz udział w 
dyskusji 

Umiejętności 

K1P_U01 

Potrafi zdobywać wiedzę dot. kultury krajów 
anglojęzycznego obszaru językowego  
poszukując, analizując, wartościując i 
kategoryzując informacje z wykorzystaniem 
źródeł tradycyjnych i elektronicznych 

Wykład-
zdalne, 
Ćwiczenia, 
Ćwiczenia-
zdalne 

 
Wykład konwersatoryjny, 
dyskusja 
 

Zaliczenie testów/pozytywny 
wynik egzaminu, przeczytanie 
zadanych tekstów, wykonane 
zadań na platformie zdalnego 
nauczania oraz udział w 
dyskusji 

K1P_U16 
Potrafi analizować wybrane zjawiska kulturowe 
krajów angielskiego obszaru językowego 

Wykład, 
Ćwiczenia, 
Ćwiczenia-
zdalne 

Wykład konwersatoryjny, 
dyskusja 
 

Zaliczenie testów/pozytywny 
wynik egzaminu, przeczytanie 
zadanych tekstów, wykonane 
zadań na platformie zdalnego 
nauczania oraz udział w 
dyskusji 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 

Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności 
dotyczącej zagadnień związanych z kulturą 
angielskiego obszaru językowego , rozumie 
potrzebę ciągłego samokształcenia i 
dokształcania w tym zakresie 

Wykład-
zdalne, 
Ćwiczenia 

Wykład konwersatoryjny, 
dyskusja 
 

Udział w dyskusji 

K1P_K04 
Rozumie znaczenie dziedzictwa kulturowego 
angielskiego obszaru językowego   

Ćwiczenia 
Wykład konwersatoryjny, 
dyskusja 
 

Udział w dyskusji 

K1P_K05 
Wykazuje się otwartością i tolerancją wobec 
innych kultur 

Ćwiczenia 
Wykład konwersatoryjny, 
dyskusja 
 

Udział w dyskusji 

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

Studia zaoczne: wykłady - egzamin 90%, platforma Onte 10% 

ćwiczenia - oceny z testów 60%; aktywny udział w zajęciach 30%, obecność 10% 

Studia dzienne- egzamin-100% 

ćwiczenia - oceny z testów 60%; aktywny udział w zajęciach 30%, obecność 10% 

      Zaliczenie egzaminu końcowego od 60% 

 

0% - 59%  
60% - 69% 
70% - 79%  

ndst  
dst  
dst+  

80% - 89% 
90% - 94% 
95% -100%  

db  
db+  
bdb 

 

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

• Zagadnienie 1 (wykład i ćwiczenia):  The British context and American context  

wykład 

a) Historical growth of Britain, structural change, contemporary conditions, British attitudes to 

Britain 

b) Historical growth of the USA, ethnic culture, political-legal culture and economic culture, 

Americanness and national identity, American attitudes to US society    

ćwiczenia-materiały do wyboru  

What is Britishness? Citizenship, values and identity,12 June 2008, RedPepper 

www.redpepper.org.uk/What-is-Britishness-Citizenship 

http://www.redpepper.org.uk/What-is-Britishness-Citizenship
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Britishness in the 21 century by Linda Colley’s - a lecture given in 10 Downing Street in December 

1999 

David Cameron on Britain’s “broken society” 

www.news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/election_2010/8646521.stm        

Brexit Consequences for the U.K., the EU, and the United States 

https://www.thebalance.com/brexit-consequences-4062999 

Is America a ”failing state”? How a superpower has been brought to the brink  

https://theconversation.com/is-america-a-failing-state-how-a-superpower-has-been-brought-to-

the-brink-139680 

Is America on the brink of collapse 

https://www.datadriveninvestor.com/2020/05/22/is-america-on-the-brink-of-collapse/#  

https://global.chinadaily.com.cn/a/202006/19/WS5eec8515a31083481725442a.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_decline 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_exceptionalism 

• Zagadnienie 2 (wykład i ćwiczenia):  Geographical and cultural identities of the United Kingdom and 

the United States   

wykład 

                              a) Physical features, climate of Great Britain, political division of Great Britain,  

                              b) Physical features, climate, cultural regions in the contemporary USA 

                              ćwiczenia  

                              Traditional regions of the United States 

               https://www.britannica.com/place/United-States/Traditional-regions-of-the-United-States 

               Traditional regions of Britain 

                https://www.britannica.com/place/England/Traditional-regions 

               What’s the Difference Between Great Britain and the United Kingdom? 

               https://www.britannica.com/story/whats-the-difference-between-great-britain-and-the- united-

kingdom 

• Zagadnienie 3 (wykład i ćwiczenia):  The symbols of the UK and USA 

wykład 

a) The Union Jack, the anthem, monarchy and its role, symbols in Wales, Scotland and Ireland  

b) The Stars and Stripes, the anthem, Manifest Destiny, the Great Seal, Mount Rushmore, The 

Liberty Bell, The Lincoln Memorial etc.      

ćwiczenia 

https://www.atlasobscura.com/articles/why-does-the-australian-flag-still-have-a-union-jack 

Reconsidering the Past, One Statue at a Time 

https://www.nytimes.com/2020/06/16/us/protests-statues-reckoning.html 

Columbus and why he is so offensive to Native Americans 

https://theconversation.com/columbus-statues-are-coming-down-why-he-is-so-offensive-to-

native-americans-141144 

https://www.nytimes.com/roomfordebate/2016/09/01/americans-and-their-flag/the-emotional-

attachment-of-national-symbols 

https://www.britannica.com/list/9-memorials-and-monuments-in-the-united-states  

• Zagadnienie 4 (wykład i ćwiczenia): The people: Settlement and immigration to the UK and USA   

wykład 

 (a) Early settlements to 1066, growth and immigration up to the 20th century, ethnic minorities, 

attitudes to immigration  

http://www.news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/election_2010/8646521.stm
https://www.thebalance.com/brexit-consequences-4062999
https://theconversation.com/is-america-a-failing-state-how-a-superpower-has-been-brought-to-the-brink-139680
https://theconversation.com/is-america-a-failing-state-how-a-superpower-has-been-brought-to-the-brink-139680
https://www.datadriveninvestor.com/2020/05/22/is-america-on-the-brink-of-collapse/
https://global.chinadaily.com.cn/a/202006/19/WS5eec8515a31083481725442a.html
https://en.wikipedia.org/wiki/American_decline
https://en.wikipedia.org/wiki/American_exceptionalism
https://www.britannica.com/place/United-States/Traditional-regions-of-the-United-States
https://www.britannica.com/place/England/Traditional-regions
https://www.britannica.com/story/whats-the-difference-between-great-britain-and-the-%20united-kingdom
https://www.britannica.com/story/whats-the-difference-between-great-britain-and-the-%20united-kingdom
https://www.nytimes.com/2020/06/16/us/protests-statues-reckoning.html
https://theconversation.com/columbus-statues-are-coming-down-why-he-is-so-offensive-to-native-americans-141144
https://theconversation.com/columbus-statues-are-coming-down-why-he-is-so-offensive-to-native-americans-141144
https://www.nytimes.com/roomfordebate/2016/09/01/americans-and-their-flag/the-emotional-attachment-of-national-symbols
https://www.nytimes.com/roomfordebate/2016/09/01/americans-and-their-flag/the-emotional-attachment-of-national-symbols
https://www.britannica.com/list/9-memorials-and-monuments-in-the-united-states
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(b) Early encounters between Europeans and Native Americans, the founders, waves of 

immigration, attitudes to immigration, current immigration debate and immigration restrictions    

(c) Native Americans, African Americans, Asian Americans – history of some minorities 

ćwiczenia:  

https://www.bbc.co.uk/programmes/topics/History of immigration_to_the_United_Kingdom 

a movie - I am not your Negro or the 13 Amendment  

Tecumseh We all belong to one family (1810), https://www.gutenberg.org/files/15581/15581- 

h/15581-  h.htm 

Helen Hunt Jackson, A tale of the Wrongs (1881) https://www.gutenberg.org/files/50560/50560-

h/50560-h.htm 

The New Colossus (1883) by Emma Lazarus 

https://www.heritage.org/immigration/commentary/disunited-we-stumble 

Martin Luther King I have a Dream (1963) 

Malcolm X from “The Ballot or the Bullet” 

http://www.self.gutenberg.org/articles/eng/The_Ballot_or_the_Bullet 

Mexico-Fear of Trump’s wall Documentary https://www.youtube.com/watch?v=z8RRNf0uCNk 

• Zagadnienie 5 (wykład i ćwiczenia):  Political institutions of the UK and USA  

          wykład 

  (a) Political history, Constitution and monarchy, the origins and development of Parliament, the 

party political system,  the UK government, devolved structures    

  (b) US Historical origins, the constitutional framework, the legislative, executive and judicial 

branch, the political parties, local and federal government     

        ćwiczenia  

        The Practice of Constitutional Government 

      https://www.britannica.com/topic/constitution-politics-and-law/The-practice-of-constitutional-

government 

         A Guide to Devolution in the UK 

      https://www.bbc.com/news/uk-politics-35559447 

         Founding Fathers from the Constitution of the United States (1787) 

         James Madison from “How a Republic Will Reduce the Evil of Faction” 

        The impact of the Enlightenment ideals on the American political structures 

        Contrasts between the American and British political systems 

     http://www.rogerdarlington.me.uk/USvsUK.html 

• Zagadnienie 6 (wykład i ćwiczenia): The economy and social services  

wykład 

(a) The economic history of the UK and USA 

(b) Social classes in the UK and USA 

(c) Social services in the UK and USA 

ćwiczenia  

A chapter from the book by Watching the English - The hidden Rules of English Behaviour by Kate Fox 
How important is class in British society today 
https://www.bbc.com/future/article/20160406-how-much-does-social-class-matter-in-britain-today 
Michael Apted  series 
https://www.youtube.com/watch?v=xxKChCly_Xc&list=PL_FcWcuOktS6o-DXGRLji 

                         a documentary - Money Driven Medicine or Corporation 
Article to read https://www.nytimes.com/2020/03/23/health/obamacare-aca-coverage 

https://www.bbc.co.uk/programmes/topics/History%20of%20immigration_to_the_United_Kingdom
https://www.gutenberg.org/files/15581/15581-
https://www.heritage.org/immigration/commentary/disunited-we-stumble
https://www.youtube.com/watch?v=z8RRNf0uCNk
https://www.britannica.com/topic/constitution-politics-and-law/The-practice-of-constitutional-government
https://www.britannica.com/topic/constitution-politics-and-law/The-practice-of-constitutional-government
https://www.bbc.com/news/uk-politics-35559447
http://www.rogerdarlington.me.uk/USvsUK.html
https://www.bbc.com/future/article/20160406-how-much-does-social-class-matter-in-britain-today
https://www.youtube.com/watch?v=xxKChCly_Xc&list=PL_FcWcuOktS6o-DXGRLji
https://www.nytimes.com/2020/03/23/health/obamacare-aca-coverage
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•   Zagadnienie 7 (wykład i ćwiczenia):  Education and media in the UK and USA  

wykład 

 (a) Historical outline, the state school sector, fee-paying school sector, higher education  

 (b) Elementary and secondary schools in the USA, higher education  

 (c) The print media and broadcast media in the UK and USA   

  ćwiczenia 

   The UK boarding school identity crisis 

   https://www.ft.com/content/98ed81ac-f529-11e9-a79c-bc9acae3b654 

   some excerpts to read from: 

   Allan Bloom, The Closing of the American Mind (1987) 

   Jonathan Kozol “The Grim Reality of Ghetto School”(1967) 

   Peter Schrag “”Savage Equalities: The Case Against “Jonathan Kozol” (1991)  

• Zagadnienie 7 (wykład i ćwiczenia):  

wykład: 

(a) Religious history of the UK and USA, Church, state and politics, religion and education 

Ćwiczenia 

https://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/cofe/cofe_1.shtmla 

                          https://www.smithsonianmag.com/history/americas-true-history-of-religious-tolerance-61312684/ 

• Zagadnienie 8 (wykład i ćwiczenia): Other English speaking countries – general information about 

Australia, Canada, New Zealand, Hong Kong and the Republic of South Africa  

 

11. Wymagane środki dydaktyczne: rzutnik multimedialny 
12. Literatura przedmiotu: 

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

1. Mauk D., Oakland, J., American Civilization. An Introduction, London, 2002. 

2. Oakland, J., British Civilization, An Introduction, London, 2002. 

b. Literatura uzupełniająca: 

1.  Breidlid A., (ed), Brogger F., (ed), Gulliksen O., (ed), Sirevag T.,(ed), American Culture: An Anthology 
of Civilization Texts, Routledge, 1996. 

2. Crowther, J. (ed) Oxford Guide to British and American Culture, Oxford, 1999. 

3. Diniejko, A., The United Kingdom of Britain and Northern Ireland, the Republic of Ireland, Warszawa, 
1999.  

4. Fiedler E., Jansen, R., Norman–Risch, M., American Close-up, Harlow, 1993. 

5. Heike P., The Myths that made America, Bielefeld, 2014. 

6. Storry, M., Childs, British Cultural Identities, London, 2002.  

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

14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.Wykład dr Agnieszka Ługowska 

2.Ćwiczenia dr Agnieszka Ługowska 

3.Ćwiczenia zdalne dr Agnieszka Ługowska 

4.Wykład zdalne dr Agnieszka Ługowska 

 

https://www.ft.com/content/98ed81ac-f529-11e9-a79c-bc9acae3b654
https://www.smithsonianmag.com/history/americas-true-history-of-religious-tolerance-61312684/
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Anders+Breidlid&text=Anders+Breidlid&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Oyvind+T.+Gulliksen&text=Oyvind+T.+Gulliksen&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Torbjorn+Sirevag&text=Torbjorn+Sirevag&sort=relevancerank&search-alias=books

