Specjalizacja Tożsamość i stosunki międzykulturowe, studia II stopnia
Efekty kształcenia dla specjalizacji Tożsamość i stosunki międzykulturowe, studia II stopnia

Wiedza
TSK-spec2_W01

Posiada rozbudowaną wiedzę dotyczącą uwarunkowań regulujących odmienność
kulturową i stojących u jej źródła, potrafi ją osadzić w ramach szerszych procesów
globalizacyjnych.

TSK-spec2_W02

Ma podstawową wiedzę na temat procesów migracyjnych i problematyki z nimi
związanej, zna także sytuację migrantów w poszczególnych kręgach kulturowych.

TSK-spec2_W03

Ma podstawową wiedzę na temat twórczości artystów podejmujących w swych
dziełach problematykę dialogu i przekładu międzykulturowego.

TSK-spec2_W04

Ma podstawową wiedzę na temat relacji politycznych panujących w krajach Bliskiego
Wschodu oraz innych pozaeuropejskich kręgach kulturowych.

Umiejętności
TSK-spec2_U01

Posiada podstawowe umiejętności w zakresie rozpoznawania prawnego i
politycznego aspektu konfliktowych sytuacji związanych z różnicami
międzykulturowymi lub migracjami.

TSK-spec2_U02

Posiada umiejętność wieloaspektowej analizy i interpretacji tekstów kultury pod
kątem obecnej w nich problematyki międzykulturowości.

TSK-spec2_U03

Zna podstawy jednego z języków pozaeuropejskich.

Kompetencje społeczne
TSK-spec2_K01

Ma świadomość zarówno korzyści, jak i wyzwań płynących z przeobrażeń świata

zmierzających w stronę między- i wielokulturowości, zdaje sobie sprawę z
konieczności ciągłego samokształcenia i konfrontacji rezultatów własnych badań na
polu dialogu społecznego i międzykulturowego.
Specjalizacyjne EK są rozszerzeniem następujących efektów kierunkowych:
→ w zakresie wiedzy – KU2_W19
→ w zakresue umiejętności – KU2_U22
→ w zakresie kompetencji społecznych – KU2_K09
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Sytuacja prawna migrantów w globalnym
świecie
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Bogactwo różnic – fenomen popularności
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Stosunki polityczne w świecie arabskim
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Globalizacja i problemy migracji
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