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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Elements of Polish History, Culture, Society and Economics, PG_00053799

Kierunek studiów Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 5.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Filozofii i Metodologii Nauk

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Izabela Borucińska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Izabela Borucińska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 60
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Elements of Polish History.Culture.Society&Economics.2022/2023.BIM.sem.1 - Moodle ID: 23165
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=23165

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

60 10.0 55.0 125

Cel przedmiotu zdobycie wiedzy o wybranych zagadnieniach z zakresu polskiej historii, kultury, społeczeństwa i gospodarki.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K04] uczestniczy w 
przygotowaniu i realizacji różnych 
projektów organizacyjnych ze 
szczególnym uwzględnieniem 
specyfiki kulturowej

uczestniczy w przygotowaniu i 
realizacji zajęć w terenie 
uniwersytetu i poza nim w celu 
poznania dziedzictwa kulturowego 
Polski

[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy
[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie

[K6_U03] wskazuje na różnice 
kulturowe mające wpływ na 
funkcjonowanie organizacji i 
metody zarządzania nimi w 
różnych częściach świata

wyjaśnia znaczenie różnic 
kulturowych na przykładzie 
polskiego społeczeństwa

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_W04] zna w stopniu 
podstawowym rodzaje więzi 
społecznych w organizacji oraz 
rządzące nimi prawidłowości, 
szczególnie w zakresie więzi 
wynikających z podziału pracy w 
organizacji z uwzględnieniem 
aspektów kulturowych

określa więzi społeczne i ich 
determinanty, z uwzględnieniem 
historii i kultury Polski

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W11] ma podstawową wiedzę 
w zakresie kulturowych różnic w 
poglądach na organizacje

opisuje kulturowe różnice w 
funkcjonowaniu państwa jako 
organizacji, na przykładzie Polski

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu 1. Położenie geograficzne i uwarunkowania naturalne Polski
2. Historia Polski - od powstania państwa do jego rozbiorów
3. Historia Polski w okresie wojen światowych
4. Historia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
5. Historia Polski na przełomie XX w. i XXI w.
6. Architektura w Polsce
7. Literatura i muzyka polska
8. Polskie malarstwo
9. Polski teatr i kinematografia
10. Przemiany demograficzne w Polsce w XXI w.
11. Procesy migracyjne w Polsce - dawniej i dziś
12. Polacy w recepcji społecznej - rola stereotypów.
13. System gospodarczy we współczesnej Polsce
14. PKB, handel zagraniczny, inwestycje zagraniczne w XXI w.
15. Pozycja gospodarcza Polski w świecie w drugiej dekadzie XXI w.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

nie dotyczy

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Referat 60.0% 50.0%
Test pisemny 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur N. Davies, TO and FROM. Modern Poland: a journey through postal 
history. Volume I-II, Rosikon Press, Izabelin-Warsaw 2010

 

R. Grunwald-Kopeć, Poland, Parma Press , Lipiec 2011

R. Bubczyk, A history of Poland in outline, UMCS, Lublin 2011

K. Harasimiuk, J. Rodzoś, Poland. Nature and Man, Lublin 2007

S. Kurschus, European Book Cultures: Diversity as a Challenge, 
Springer 2014

Uzupełniająca lista lektur  

Art and Technology in Poland, ed. A. Jelewska, AMU Press, Poznań 
2014N. Davies, Gods playground. A History of Poland, Oxford 2005 

A. Prazmowska, A History of Poland, London 2004

A. Zamoyski, The Polish Way: A Thousand Year History of the Poles 
and Their Culture, Hippocrene Books, Inc, New York 1993

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Powstanie państwa polskiego

Unie Polski z LitwąNajważniejsze bitwy w historii PolskiWkład Polski w rozwój EuropyRozbiory 
PolskiSprawa państwa polskiego w okresie wojen światowychDruga RzeczpospolitaPolska Rzeczpospolita 
LudowaPolska w organizacjach międzynarodowychNajważniejsze osiągnięcia polskiej kulturyPolacy - 
laureaci Nagrody NoblaPomniki przyrody w PolscePolskie zabytki na liście UNESCORóżnice kulturowe w 
stosunkach społecznychPolskie społeczeństwo w XX i XXI w.Przemiany gospodarcze w Polsce na 
przełomie XX i XXI w. 

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


