
LEKCJA 
Z KLASĄ
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ



To oferta przygotowana 
z myślą o uczniach szkół średnich,
którzy stoją przed trudnym wyborem
wymarzonych studiów. 

Wychodząc naprzeciw tym
oczekiwaniom, nasi pracownicy
naukowi opracowali specjalnie dla
uczniów kilka krótkich wykładów,
dzięki którym będą mogli poznać
bliżej nasz Instytut.

Lekcja z klasą



Tematy wykładów
w ramach 
Lekcji z klasą



Puerto Rico – la Isla del Encanto y sus problemas. 
Portoryko – Isla del Encanto i problemy wyspy.      

Do wyboru:

dr Anna Kaganiec-Kamieńska



The Trail that unites us: Qhapaq Nan and the legacy of
the Inca state integration policy. 
Gobernantes divinos, poder y decadencia: ?Por qué
colapso la civilización maya del periodo classico?

Do wyboru (od drugiej połowy marca) - wykłady mogą odbyć
się w j. polskim, angielskim lub hiszpańskim:

dr hab. Marta Kania



George Washington – not a man but a god himself.
Man and woman in colonial America - love, marriage
and courtship.

Do wyboru:

dr Magdalena Modrzejewska



Social History of Hip Hop Music.
Images of the United States in Video Games.

Do wyboru:

dr Maciej Smółka



How is Canada distinct from the U.S.
The Inuit: history & culture.
Canada's languages and language policies.

Do wyboru (od 10 listopada):

dr Tomasz Soroka



„Ania z Zielonego Wzgórza” czy „Anne z Zielonych
Szczytów” – czyli o przekładzie na przykładzie.
Dlaczego warto dokonywać nowych przekładów
starych dzieł.
Let's have women on banknotes - the case of USA     
and Canada.

Do wyboru: 

dr hab. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek



Cool, Courageous, Dangerous: American Youth
in the 1950s. 
Youthquake: American Youth in the 1960s. 
American Teenagers and Civil Rights Movement.
Running Wild: The Life of Amish Teenagers. 

Do wyboru: 

dr Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska



O nas
Nasz Instytut prowadzi studia 
I i II stopnia na trzech kierunkach:
amerykanistyka,
latynoamerykanistyka 
i migracje międzynarodowe. 
Jest jednostką interdyscyplinarną,
zatrudniającą historyków, socjologów,
specjalistów w dziedzinie nauk o polityce 
i literaturoznawców. 



Nasi pracownicy

Pracownicy naszej jednostki mają
doświadczenie pracy na
uczelniach zagranicznych,
aktywnie współpracują z mediami, 
a zajęcia prowadzą 
w nowoczesny sposób poprzez
prezentacje multimedialne,
projekty zespołowe, dyskusje
panelowe, debaty oksfordzkie. 



Koła naukowe

W naszym Instytucie działają aż trzy
koła naukowe, które pozwalają na
rozwijanie pasji naukowych oraz
udział w wydarzeniach
pozaakademickich np.: 
Dni Kultury Amerykańskiej, Festiwal
Kultury Kanadyjskiej, Dni Kultury
Latynoamerykańskiej itd. 



Dyrekcja Instytutu

dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ

DYREKTOR

dr Agnieszka Małek

Z-CA DYREKTORA 
DS. DYDAKTYCZNYCH

dr Tomasz Soroka

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA WSMIP 
DO SPRAW OGÓLNYCH W IAISP



Nasz adres:

ul. Władysława
Reymonta 4, 
30-059 Kraków

Siedziba naszego Instytutu znajduje się w nowoczesnym, zmodernizowanym
budynku, który jest jednocześnie siedzibą wszystkich jednostek należących do
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. 

W budynku znajdują się cztery duże aule, ponad 60 sal wykładowych 
i seminaryjnych, strefa studencka tzw. common room, pokoje dla pracowników 
oraz scalona z 11 jednostek wydziałowa biblioteka. 



Zapraszamy
do współpracy!

dr hab. Agnieszka Gondor-Wiercioch:
agnieszka.gondor-wiercioch@uj.edu.pl

KOORDYNATOR PROGRAMU
LEKCJA Z KLASĄ:

http://agnieszka.gondor-wiercioch@uj.edu.pl/
http://agnieszka.gondor-wiercioch@uj.edu.pl/
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