
Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną na studia stacjonarne drugiego stopnia  

na kierunku studia kanadyjskie 

 

 Podstawa ̨ kwalifikacji jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej – 3 pytania, każde 

punktowane od 0 do 10 – prowadzonej w języku polskim i języku obcym (angielskim i 

francuskim), sprawdzającej ogólną orientację kandydata w zakresie współczesnej historii, 

kultury, literatury, systemu politycznego oraz realioznawstwa Kanady. 

Zagadnienia i wskazówki bibliograficzne: 

 

Na scieżkę francuską:  

 

1. historia 

• Główne postaci i wydarzenia dotyczące francuskich eksploracji terenów 

zwanych Nową Francją. 

• Specyfika funkcjonowania francuskiej kolonii Nowa Francja 

• Sytuacja francuskojęzycznej społeczności Kanady od utworzenia 

konfederacji kanadyjskiej do 1950 roku - główne zagadnienia 

2. kultura 

• Rola języka francuskiego w obszarze tożsamości kulturowej Quebecu i 

Kanady 

• Historyczne i współczesne miejsce Rdzennych Narodów w społeczeństwie i 

kulturze Quebecu i Kanady 

• Ideologia przetrwania w Quebecu   

3. literatura 

• Literatura narodowa Kanady francuskiej - wymień trzech głównych 

przedstawicieli 

• Literatura rdzenna - konteksty i problematyka 

4. system polityczny 

• ustrój polityczny Kanady 

• Podział administracyjny Kanady 

• Polityka językowa w Kanadzie 

• polityka wielokulturowości a quebecki nacjonalizm - charakterystyka ogólna 

 

 

Na ścieżkę angielską: 

 

1. historia 

• Główne postaci i wydarzenia dotyczące angielskich eksploracji terenów 

obecnej Kanady anglojęzycznej. 

• Specyfika funkcjonowania czterech angielskich kolonii 

• Główne kroki na drodze do kanadyjskiej niepodległości 

2. kultura 

• Rola języka francuskiego w obszarze tożsamości kulturowej Quebecu i 

Kanady 

• Historyczne i współczesne miejsce Rdzennych Narodów w społeczeństwie 

kanadyjskim 

• Kanada a ideologia postkolonialna 



3. literatura 

• Literatura narodowa Kanady anglojęzycznej - wymień trzech głównych 

przedstawicieli 

• Literatura rdzenna - konteksty i problematyka 

4. system polityczny  

• ustrój polityczny Kanady 

• Podział administracyjny Kanady 

• Polityka językowa w Kanadzie 

• polityka wielokulturowości-charakterystyka ogólna 
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