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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
Przedmiot ma zapoznać studentów z problemami społecznymi, jakie wynikają z procesów globalizacji.
Ukazuje ekonomiczne, kulturowe i społeczne globalne czynniki określające zjawiska istotne dla
kryminalistyki.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU

Student, który zaliczył moduł zajęć
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do

Powiązania z KEU

Sposób weryfikacji i oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez
studenta w ramach poszczególnych
form zajęć i dla całego modułu zajęć

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

Zna kategorie pojęciowe oraz
zespoły twierdzeń pozwalających na
opis i analizę zjawisk społecznych i
kulturowych w kategoriach procesów
globalnych.

NKT1A_W08

Kolokwium

M_W002

Rozpoznaje szanse i zagrożenia
związane z globalizacją problemów
społecznych, w tym w zakresie
bezpieczeństwa.

NKT1A_W08

Kolokwium

NKT1A_U10,
NKT1A_U06,
NKT1A_U11

Kolokwium

Umiejętności: potrafi
M_U001

Potrafi analizować problemy
społeczne z uwzględnieniem
kontekstu globalnego i kontekstów
lokalnych, kulturowych.
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M_U002

Potrafi rozpoznać powiązania
pomiędzy zjawiskami społecznymi
oraz ich źródła w kontekście
procesów globalizujących.

NKT1A_U10,
NKT1A_U06,
NKT1A_U11

Kolokwium

NKT1A_K04

Aktywność na zajęciach

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Ma świadomość wieloaspektowości
współczesnych zjawisk społecznych.

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć
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0

Lektorat

Prace kontrolne i
przejściowe

Zajęcia
warsztatowe
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seminaryjne

Konwersatorium
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projektowe
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laboratoryjne

Wykład

Suma

Ćwiczenia
audytoryjne

Forma zajęć dydaktycznych

0

0

0

Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form
zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
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M_W002

Rozpoznaje szanse i zagrożenia
związane z globalizacją
problemów społecznych, w tym
w zakresie bezpieczeństwa.
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Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia
seminaryjne

Zna kategorie pojęciowe oraz
zespoły twierdzeń pozwalających
na opis i analizę zjawisk
społecznych i kulturowych w
kategoriach procesów
globalnych.

Konwersatorium

M_W001

Wykład

Ćwiczenia
projektowe

Zajęcia terenowe

Forma zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia
laboratoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do

Ćwiczenia
audytoryjne

Kod MEU

Wiedza: zna i rozumie

Umiejętności: potrafi
M_U001

Potrafi analizować problemy
społeczne z uwzględnieniem
kontekstu globalnego i
kontekstów lokalnych,
kulturowych.
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M_U002

Potrafi rozpoznać powiązania
pomiędzy zjawiskami
społecznymi oraz ich źródła w
kontekście procesów
globalizujących.
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Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Ma świadomość
wieloaspektowości
współczesnych zjawisk
społecznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

30 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

25 godz

Dodatkowe godziny kontaktowe

5 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

60 godz

Punkty ECTS za moduł

2 ECTS

Pozostałe informacje

Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form
zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład

1. Co to oznacza, że żyjemy w globalnym polu? Wprowadzenie podstawowych pojęć.
Na wykładzie zostanie omówiona koncepcja kapitalizmu jako systemu światowego I.
Wallersteina jako prolegomena do globalizacji. Przedstawiona zostanie teoria
globalizacji i glokalizacji R. Roberstona. Wyjaśnione zostaną główne pojęcia związane z
tymi teoriami. (4 godz. zajęć)
2. Globalne społeczeństwo sieci – spojrzenie na relacje społeczne.
Społeczeństwo globalne jako społeczeństwo sieci w ujęciu M. Castellsa: problem
globalnych przepływów i wykluczenia. Przesunięcia społeczne: zmiany w społecznej
roli państw i miast.
3.Przepływy kapitału, marketyzacja kultury – spojrzenie ekonomiczne.
Globalizacja ekonomiczna, instytucjonalizacja kapitalizmu globalnego oraz jego
kontestacja (antyglobalizm i alterglobalizm).
4. Migracje w czasach globalizacji – podstawowe informacje o demografii świata,
Prezentacja procesów demograficznych we współczesnym świecie. I i II przejście
demograficzne. Regionalne zróżnicowania i ogólne tendencje jako czynniki
promigracyjne. Migracje globalne jako konsekwencja kapitalizmu. Sieci migracyjne.
Kulturowe powiązania, oraz mity globalne jako czynnik kulturowy migracji. (6 godzin)
5. Czy wszyscy muszą być turystami?
Socjologia mobilności. Wieloznaczność kategorii turysty. Turyści i włóczędzy jako
struktura ponowoczesnego świata (Z. Bauman). Turystyka jako zglobalizowany obraz
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siebie.
6. Kulturowe pejzaże globalnego świata: medialne, polityczne i etniczne
Globalizacja polityczna: regulacje i deregulacje. Władza globalizacji (J. Staniszkis) Czy
media kreują globalną wioskę? Mozaiki kulturowe jako wynik procesów globalnych.
Zagrożenia polityczne (4 godz. zajęć)
7. Transnarodowe powiązania i przestrzenie Kulturowe konsekwencje globalizacji:
tożsamości i zbiorowości transnarodowe. Kultury transnarodowe (U. Hannerz). Formy
transnarodowych przestrzeni: miasta globalne, miasta turystyczne, Konsekwencje
migracji dla obszarów opuszczanych.
8. Globalizacja zagrożeń – aspekt ekonomiczny. Czarny rynek, nielegalne
transnarodowe działania gospodarcze. Problem granic państwowych i ich
przepuszczalności.
9. Religia w czasach globalizacji
Religie globalne. Przemiany religii w procesach globalnych – fundamentalizm i
liberalizacja.
10. Dlaczego nie myślimy poważnie o środowisku?
Problem zmian klimatycznych; społeczne reakcje na zagrożenia środowiskowe.

Metody i techniki kształcenia:
Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w
połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do
prezentowanych zagadnień.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
I termin: Kolokwium – ocena pozytywna za min. 50% wynik z kolokwium.
II termin: zaliczenie ustne.
III termin: jak termin II.
Ponadto:
— dopuszczalne 2 nieobecności;
— aktywność na zajęciach będzie podstawą do podwyższenia oceny o 0,5 – 1 stopień.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania
zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.

Sposób obliczania oceny końcowej
Kolokwium:
Zasady ustalenia oceny końcowej:
90-100: 5,0
81-90: 4,5
71-80: 4,0
61- 70; 3,5
50-60: 3,0
Zaliczenie ustne: Ocena dostateczna za dostateczną odpowiedź na 2 z 3 pytań. Ocena końcowa: średnia
z ocen za odpowiedzi z każdego pytania.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
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studenta na zajęciach:
Zaliczenie indywidualne – przygotowanie recenzji z pracy, która tematycznie dotyczy treści
prezentowanych na wykładach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.
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Informacje dodatkowe
Brak
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