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TRYB STUDIÓW

Stacjonarny / niestacjonarny

SEMESTR

I, II, III, IV/ II stopnia

Nazwa przedmiotu

Wymiar godzinowy
poszczególnych form zajęć


Wykład

Historia kultury Europy Środkowo-Wschodniej

I ROK, II ROK
HG
ZM
ORT

Studia stacjonarne – 30 godz./ semestr
Studia niestacjonarne – 8 godz./ semestr
Studia stacjonarne – 30 godz./ semestr
Studia niestacjonarne – 8 godz./ semestr
 umiejętność rozróżnienia obszarów kulturowych cywilizacji wschodniej i
zachodniej

Cele kształcenia:

 zapoznanie się z najważniejszymi zabytkami kultury w państwach Europy
Środkowo-Wschodniej (miasta, skanseny historyczne)
 umiejętność określenia zmian kulturowych na omawianym obszarze po 2004
roku

Efekty kształcenia dla
przedmiotu

Historia kultury Europy Środkowo-Wschodniej
Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
programu

Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
dziedziny

W01

W zakresie wiedzy
Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu turystyki i rekreacji

K_W03

P7S_WK
P7S_WG

W02

Charakteryzuje dziedzictwo turystyki kulturowej

K_W22

P7S_WK

U01

W zakresie umiejętności
Potrafi określić i dokonać oceny zjawisk społecznych oraz
wykazuje otwartość na multikulturowość

K_U04

P7S_UW

K01

W zakresie kompetencji
Jest świadomym uczestnikiem sfery turystycznej
i
rekreacyjnej

K_K08

P7S_KO

Numer

Efekty kształcenia,
student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi:

1

Sposoby weryfikacji i oceny uzyskanych efektów kształcenia

W01

X

X

X

W02

X

X

X

U01

X

X

X

K01

X

X

X

Numer treści

Inna

Aktywność

Prezentacja
multimedialna

Praca pisemna

Projekt

Test

Kolokwium ustne

Kolokwium
pisemne

Zaliczenie ustne

Zaliczenie pisemne

Efekt kształcenia

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Forma oceny

Efekty
kształcenia
dla
przedmiotu

Treści kształcenia / programowe

T_01

Wykład/ćwiczenia
Pojęcie kultury w kontekście historycznym

T_02

Europa Środkowo-Wschodnia jako obszar kulturowy

T_03

Cywilizacja Słowian Zachodnich jako obszar kulturowy

T_04

Cywilizacja Słowian Wschodnich jako obszar kulturowy

T_05

Zabytki kultury kręgu germańskiego

T_06

Zabytki kultury kręgu Słowian Wschodnich

T_07

Wzorce kultury codziennej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

T_08

Zmiany kulturowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej po 2004 roku

W01
W02
U01
K01

Formy prowadzenia zajęć

Praca w grupach

Praca pisemna

Metody aktywizujące
(np. „burza mózgów”)

Praca z tekstem

Prezentacja
multimedialna

Praktyka zawodowa

Seminarium

X

X

W02

X

X

X

U01

X

X

X

K01

X

X

X

Inna

X

Dyskusja

W01

Lektorat

Efekt
kształcenia

Wykład

Ćwiczenia

Formy zajęć

2

Kryteria oceny w odniesieniu do poszczególnych efektów kształcenia
Efekt
kształceni
a

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Nie ma zaawansowanej wiedzy z zakresu
historii kultury Europy
ŚrodkowoWschodniej

W stopniu dostatecznym posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu historii kultury
Europy
ŚrodkowoWschodniej

W stopniu dobrym
posiada zaawansowaną
wiedzę z zakresu historii kultury Europy
Środkowo-Wschodniej

W stopniu bardzo dobrym posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu historii kultury
Europy
ŚrodkowoWschodniej

W02

Nie
charakteryzuje
dziedzictwa turystyki
kulturowej

Słabo charakteryzuje
dziedzictwo turystyki
kulturowej

Dobrze charakteryzuje
dziedzictwo turystyki
kulturowej

Bez problemu charakteryzuje
dziedzictwo
turystyki kulturowej

U01

Nie potrafi określić
i dokonać oceny zjawisk
społecznych
oraz nie wykazuje
otwartości na multikulturowość

Potrafi określić i dokonać oceny zjawisk
społecznych oraz wykazuje otwartość na
multikulturowość

Dobrze potrafi określić
i dokonywać oceny
zjawisk
społecznych
oraz wykazuje otwartość na multikulturowość

Świetnie potrafi określić i dokonywać oceny
zjawisk
społecznych
oraz wykazuje otwartość na multikultuowość

K01

Nie jest świadomym
uczestnikiem
sfery
turystycznej i rekreacyjnej

Nie jest w pełni świadomym uczestnikiem
sfery
turystycznej
i rekreacyjnej

Jest
świadomym
uczestnikiem
sfery
turystycznej i rekreacyjnej

Jest w pełni świadomym
uczestnikiem
sfery
turystycznej
i rekreacyjnej

W01

Liczba punktów
3 punkty ECTS
ECTS dla studiów
Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta:
stacjonarnych oraz
− udział w wykładach...…................................................................................ 30 godz.
bilans nakładu pracy
Łączny nakład pracy studenta
30 godz.
Bilans nakładu indywidualnej pracy przeciętnego studenta:
− przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i obecność na zaliczeniu……...... 30 godz.
Łączny nakład pracy indywidualnej studenta
30 godz.

Liczba punktów
3 punkty ECTS
ECTS dla studiów
Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta:
niestacjonarnych
− udział w wykładach……………………………………………………….. 8 godz.
oraz bilans nakładu
pracy
Łączny nakład pracy studenta
8 godz.
Bilans nakładu indywidualnej pracy przeciętnego studenta:
− przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i obecność na zaliczeniu………. 67 godz.
Łączny nakład pracy indywidualnej studenta
67 godz.
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Kierownik przedmiotu:
dr Bartosz Dziewiałtowski-Gintowt
Adres mailowy: bartosz.dziewialtowski-gintowt@wshig.poznan.pl
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