
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS,  BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Humanistyczny

Sylabus przedmiotu/modułu - część A

083-115-4-A MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE W EUROPIE
ECTS: 2 NATIONAL AND ETHNIC MINORITIES IN EUROPE
TREŚCI MERYTORYCZNE
TREŚCI WYKŁADÓW
W ramach  zajęć  student  poznaje  terminologię,  modele  uregulowań  prawnych,  strukturę  narodowościową  i  etniczną  w  poszczególnych  krajach
(liczebność, rozmieszczenie, tradycje i działalność/aktywność) oraz politykę państw wobec mniejszości
CEL KSZTAŁCENIA
Celem kształcenia jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy o statusie prawnym mniejszości, a także o historii, sytuacji współczesnej i o
formach działalności

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
Student zna w stopniu rozbudowanym kontekst historyczny zróżnicowania narodowego i  etnicznego oraz uregulowania prawne, charakteryzuje
mniejszości w kontekście określonych państw Europy, tłumaczy mechanizmy adaptacji kulturowej, zna narzędzia warsztatu pracy w zakresie tego
przemiotu, posiada wiedzę o źródłach informacji.
Umiejętności
Student  posiada  zaawansowane umiejętności  zdobywania  wiedzy  w  sposób  uporządkowany  i  systematyczny,  potrafi  zastosować  odpowiednią
terminologię, umie wskazać na różnice pomiędy poszczególnymi mniejszościami
Kompetencje społeczne
Student  uznaje  i  szanuje  różnorodność  narodową  i  etniczną  oraz  różnice  punktów  widzenia  determinowane  różnym  podłożm  narodowym  i
kulturowym, jest gotów promować tradycje i dziedzictwo Polski, swego regionu i Europy, jest świadomy potrzeby rozwijania swich zainteresowań,
dostrzeba problemy etyczne związane z poznawaną problematyką, doskonali sposoby popularyzowania wyników badań naukowych
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Przedmiot/moduł:
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE W 
EUROPIE
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Kod ECTS: 083-115-4-A
Dziedzina nauki/Dziedzina sztuki: dziedzina nauk 
humanistycznych
Dyscyplina naukowa/Dyscyplina artystyczna: 
historia
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia trzeciego 
stopnia
Rok/semestr: II/1

Rodzaje zajęć: wykład
Liczba godzin w semestrze
wykłady: 15/2
Formy i metody dydaktyczne
wykłady: wykład z prezentacją multimedialną
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin
egzamin ustny
Liczba punktów ECTS: 2
Język wykładowy: polski
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przedmiot: 
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Osoby prowadzące przedmiot:
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE W EUROPIE
ECTS: 2 NATIONAL AND ETHNIC MINORITIES IN EUROPE

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Konsultacje/konsultacje e-mail 1,0 godz.

- przeprowadzenie egzaminu ustnego/egzaminu poprawkowego 1,0 godz.

- udział w wykładach 30,0 godz.

32,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- lektura podręczników i opracowań 15,0 godz.

- przygotowanie do egzaminu z przedmiotu 7,0 godz.

22,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 54,0 godz.

liczba punktów ECTS = 54,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 2,16 ECTS 

w zaokrągleniu: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,19 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,81 punktów ECTS.


