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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku: latynoamerykanistyka

Poziom: pierwszego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Nauki o polityce i administracji 52%

Językoznawstwo 15%

Nauki o kulturze i religii 15%

Nauki socjologiczne 13%

Historia 2%

Literaturoznawstwo 2%

Nauki prawne 1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Studia latynoamerykanistyczne nie są prowadzone przez żadną z jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otwarcie nowego
kierunku  odpowiada  postulatom zgłaszanym przez  studentów zainteresowanych  pogłębianiem wiedzy  i  zainteresowań
związanych z obszarem Ameryki Łacińskiej.
W programie położono nacisk na podejście interdyscyplinarne, łącząc obszar nauk społecznych (z wiodącą dysycpliną nauki
o polityce i  administracji)  i  humanistycznych oraz kształcenie językowe (intensywana nauka języka hiszpańskiego oraz
lektorat  języka  angielskiego).  Dzięki  temu,  student  uzyskuje  kompleksową  wiedzę  i  potrafi  analizować  procesy  i  zjawiska
społeczne z różnych perspektyw. Student poznaje m.in. zagadnienia związane z dziejami Ameryki Łacińskiej, formowaniem
się zróżnicowanych etnicznie i religijnie społeczeństw, systemami politycznymi państw latynaomerykańskich czy procesami
demokratyzacji.  Poprzez  możliwość  uczestnictwa  w  zajęciach  fakultatywnych  poświęconych  szeroko  rozumianej
problematyce  amerykanistycznej,  wykraczającej  poza  tematykę  stricte  latynoamerykańską,  absolwent  jest  lepiej
przygotowany do podjęcia wyzwań zawodowych i działania w warunkach płynnej i szybko zmieniającej się rzeczywistości. Ze
względu na specjalistyczny obszar badań (Ameryka Łacińska i Karaiby), intensywne nauczanie języka hiszpańskiego od
pierwszego roku studiów,  przygotowanie  do  krytycznej  analizy  i  rozwiązywania  konkretnych problemów związanych z
regionem, a także szerokie odniesienie do różnorodnych kwestii politycznych, kulturowych i społecznych, oferta dydaktyczna
na  studiach  na  kierunku  latynoamerykanistyka  znacząco  odbiega  od  innych  programów  studiów,  w  szczegolności
regionalnych, oferowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim.
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Koncepcja kształcenia

Kształcenie na kierunku latynoamerykanistyka ma na celu przekazywanie wiedzy w zakresie objętym programem studiów,
rozwijanie  umiejętności  rozumienia,  analizowania  i  interpretowania  zjawisk  i  procesów  zachodzących  w  państwach
latynoamerykańskich oraz komunikowania rezultatów swoich analiz z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury pojęciowej,
a  także  rozbudzanie  u  studentów potrzeby  ciagłego  rozwoju  intelektualnego.  Zgodnie  z  kierunkiem rozwoju  studiów
latynoamerykanistycznych, koncepcja kształcenia opiera się na przekonaniu o konieczności łączenia w programie studiów
wymiaru politycznego, społecznego, kulturowego i językowego. Interdyscyplinarne podejście, wykorzystywanie w dydaktyce
metod aktywizujących oraz nauczania problemowego i troska o jak najwyższą jakość dydaktyki (m.in. przez powiązanie treści
przedmiotów fakultatywnych z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce), zachęcanie studentów do zaangażowania
w różne formy aktywności na uczelni (np. działalność kół naukowych, udział w regularnie organizowanych seminariach
latynoamerykanistycznych), wspieranie rozwoju naukowego studentów i realizowanych przez nich badań dzięki konkursowi
na mini-granty studenckie, promowanie zaangażowania i działania na rzecz środowiska lokalnego poprzez wprowadzenie
zajęć warsztatowych „Projekt  społeczny” w ramach kursów fakultatywnych,  a także wspieranie mobilności  studenckiej
(programy wymiany międzynarodowej, w szczególności program wymiany bilateralnej oraz Erasmus+) jest spójne z misją i
strategicznymi celami Uczelni określonymi w "Strategii Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2014-2020". 
Stworzenie nowego kierunku dzięki wykorzystaniu naukowego potencjału jednostki, będącej liderem w polskich badaniach
latynoamerykanistycznych jest zbieżna z celami stawianymi sobie przez Uniwersytet, w tym w szczególności związanymi z
podnoszeniem atrakcyjności  oferty dydaktycznej,  transferem wiedzy oraz umożliwianiem realizacji  aspiracji.  Skutecznej
realizacji  procesu  dydaktycznego  i  osiągania  założonych  efektów  uczenia  się  sprzyja  przy  tym  różnorodność  form
prowadzenia zajęć (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, translatoria). 
W  programie  studiów  przewidziano  specjalną  ścieżkę  dla  studentów  zakwalifikowanych  do  udziału  w  programie  wymiany
bilateralnej (IV semestr studiów).
W szóstym semestrze wszystkie zajęcia, poza seminarium dyplomowym i lektoratem z jęz. angielskiego mają charakter
fakultatywny, aby umożliwić udział w programie Erasmus+.

Cele kształcenia

Zdobycie przez studentów rozszerzonej wiedzy odnoszącej się do różnorodnych zagadnień politycznych, społeczno-
kulturowych, prawnych i historycznych związanych z regionem.
Zdobycie przez studentów wiedzy na temat roli oraz znaczenia struktur oraz instytucji społecznych i politycznych na
kontynencie amerykańskim, w szczególności w państwach Ameryki Łacińskiej.
Rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji oraz analizowania procesów społeczno-
politycznych.
Nauka lub doskonalenie znajomości języka hiszpańskiego oraz doskonalenie znajomości języka angielskiego przy
jednoczesnym pogłębianiu wiedzy o regionie.

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Potencjał Ameryki Łacińskiej w światowej polityce i gospodarce, wzrost zainteresowania współpracą państw UE, w tym Polski
z  państwami  latynoamerykańskimi  w  wymiarze  społecznym,  politycznym  i  ekonomicznym  sprawia,  że  rośnie
zapotrzebowanie  na  wysokowykwalifikowanych  specjalistów,  o  szerokiej,  interdysycplinarnej  wiedzy,  znających  i
rozumiejących specyfikę regionu. Utworzenie kierunku jest zgodne z priorytetami polskiej  polityki zagranicznej związanej z
dywersyfikacją rynków i odejściem od terytorialności polityki zagranicznej. Tym samym państwa Ameryki Łacińskiej, takie jak
np. Brazylia,  Argentyna czy Meksyk stają się ważnymi partnerami w wymianie handlowej oraz współpracy politycznej,
kulturowej czy edukacyjnej. Nie można nie wspomnieć również o współpracy w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa
kulturowego w Ameryce Łacińskiej, związanego z kolejnymi falami polskiej imigracji do państw regionu. Ważnym wymiarem
współpracy między Polską a Ameryką Łacińską, podkreślanym przez ekspertów, jest także wymiar samorządowy, w tym
szczególnie wymiana doświadczeń dotyczących procesów urbanizacji i rewitalizacji przestrzeni miejskich.



Charakterystyka kierunku 5 / 213

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Studia  na  kierunku  latynoamerykanistyka  pozwalają  na  zdobycie  wiedzy,  umiejętności  i  kompetencji  społecznych
podnoszących wartość absolwenta na rynku pracy, w szczególności dzięki połączeniu w programie interdycysplinarnych
treści  z  zakresu  nauk  społecznych  i  humanistycznych  oraz  praktycznej  znajomości  dwóch  języków  (angielskiego  i
hiszpańskiego).  Nie  mniej  istotne  jest  również  uwzględnienie  kwestii  rozwoju  społecznego  poprzez  przekazywanie  i
kształtowanie  wartości  i  ideałów  odpowiadających  wyzwaniom  współczesnego  świata  i  uświadamianie  konieczności
aktywnego i odpowiedzialnego pełnienia ról w życiu społecznym. Połączenie w programie wiedzy z zakresu różnych dziedzin i
odejście  od  wąskiej  specjalizacji,  wzmocnienie  znaczenia  samodzielnej  pracy  studenta,  przy  jednoczesnym rozwijaniu
umiejętności  pracy  w  zespołach,  pozwoli  absolwentom  szybciej  i  skuteczniej  dostosowywać  się  do  tempa  przemian
współczesnego świata, w którym wszechstronna wiedza, gotowość wychodzenia poza schematy i nieustępliwość w tworzeniu
nowych rozwiązań są najbardziej poządanymi cechami. Absolwenci studiów I stopnia, jeżeli nie decydują się na dalsze
kształcenie na studiach II stopnia, są w stanie wykorzystać nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pracy w
mediach, ośrodkach kultury, biznesie, agencjach reklamy i marketingu, instytucjach publicznych (społecznych, politycznych,
kulturalnych), w szczególności tych zajmujących się współpracą z zagranicą, w dyplomacji oraz w instytucjach, organizacjach
i przedsiębiorstwach międzynarodowych.
Uzyskane kwalifikacje ułatwią absolwentom pracę w środowisku wielokulturowym zarówno w kraju, jak i za granicą.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych jest jednostką wielodyscyplinarną, zatrudniającą specjalistów w dziedzinie
nauk o polityce i stosunków międzynarodowych, socjologów, historyków, kulturoznawców oraz literaturoznawców. Instytut
koncentruje się na szeroko rozumianych studiach amerykanistycznych i latynoamerykanistycznych oraz studiach w zakresie
migracji międzynarodowych. Do głównych obszarów badań prowadzonych w Instytucie należą: badania z zakresu historii i
polityki Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, stosunków międzynarodowych, relacji transatlantyckich; badania z zakresu
polityki, społeczeństwa, kultury i historii Ameryki Łacińskiej
badania z zakresu procesów politycznych, polityk i instytucji publicznych, dyplomacji;
badania z zakresu ruchów migracyjnych i  polityki  migracyjnej;  badania z zakresu historii  i  współczesnej  roli  Polonii  w
Amerykach i w Europie

Związek badań naukowych z dydaktyką
Program studiów w ramach kierunku latynoamerykanistyka jest  spójny z zakresem badań prowadzonych w jednostce.
Badania realizowane w obszarze studiów latynoamerykanistycznych mają charakter inter- i trans-dyscyplinarny, wpisując się
w światowe trendy naukowe zmierzające do kompleksowych analiz z wykorzystaniem różnorodnych paradygmatów, metod i
technik  badawczych.  Pracownicy  badawczo-dydaktyczni  zatrudnieni  w  jednostce  koncentrują  się  na  specyficznych  dla
regionu problemach politycznych i społecznych, a także zjawiskach kulturowych – od okresu prekolumbijskiego po czasy
współczesne. Ważnym, wspólnym obszarem zainteresowań są kwestie tożsamości kontynentu. W tym nurcie znajdują się
prace dotyczące kultury latynoamerykańskiej, jej korzeni, wykorzystywania archeologii oraz pre-kolumbijskiej przeszłości do
formowania  narodowej  i  etnicznej  tożsamości.  Kolejnymi  obszarami  badawczymi  są:  międzynarodowa  polityka  wobec
regionu Ameryki Łacińskiej, w tym zwłaszcza Stanów Zjednoczonych oraz procesy demokratyzacji; migracje wewnętrzne w
Ameryce Łacińskiej oraz zagraniczne, skierowane głównie do Ameryki Północnej i Europy; polityka językowa oraz stosunki
etniczne w państwach południowamerykańskich,  a  także procesy transkulturacji  oraz  kultura  miejska i  jej  przemiany.
Regionami szczególnego zainteresowania tej grupy badaczy jest Meksyk, Portoryko, Peru oraz Brazylia. Pracownicy IAiSP
realizują indywidualne projekty badawcze oraz uczestniczą w pracach zespołów badawczych, także międzynarodowych.
Badawcze  osiągnięcia  od  wielu  lat  prezentowane  są  w  monografiach,  artykułach  naukowych,  pracach  o  charakterze
przeglądowym, syntetycznym, podczas krajowych,  a nade wszystko międzynarodowych konferencji  naukowych.  Wyniki
realizowanych  badań  są  częścią  treści  przekazywanych  studentom  w  ramach  autorskich  kursów  z  zakresu  studiów
latynoamerykanistycznych. Wśród zrealizowanych i realizowanych projektów badawczych mozna wymienić: udział dr. hab
Karola  Derwicha  jako  głównego  wykonawcy  w  grancie  „Państwa  upadłe  i  ich  destabilizujący  wpływ  na  stosunki
międzynarodowe w skali globalnej i regionalnej" zrealizowanym w INPiSM UJ w latach 2010 – 2013”; udział dr Marty Kani w
projektach badawczych realizowanych w ramach Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica,
Universidad Nacional Autónoma de México: "Unicidad, pluralidad y comunidad. Debates sobre el Estado latinoamericano
desde los pueblos indígenas" (lata 2017-2019) oraz "Estados Nación y movimientos indígenas en el sistema mundo, una
mirada latinoamericanista"  (lata  2015-2016).  Ponadto,  dr  Anna Kaganiec-Kamieńska  była  Visiting  researcher  m.in.  w:
Universidad de Puerto Rico-Río Piedras, San Juan; Cuban Research Institute (Florida International University), Miami. Jako
stypendystka Fundacji Fulbrighta realizowała projekt "Język, styl życia i tożsamość w Portoryko". Dr Marta Kania była Visiting
Fellow oraz Visiting Lecturer w: Instituto de Estudios Peruanos (Peru 2015, 2016), Centro de Investigaciones sobre America
Latina y el Caribe, Universidad Nacional Autónoma de México (Meksyk 2013, 2014), Universidad Santiago de Compostela
(Hiszpania  2013).  Visiting  Researcher  w  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú  (PUCP,  Lima,  Peru);  Universidad  Nacional
San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC, Cusco, Peru); Casa de las Américas (Havana, Cuba), Ibero-Amerikanisches Institut
Preussischer Kulturbesitz (Berlin). Pracownicy zatrudnieni w IAiSP są również autorami monografii wydawanych w serii Studia
Latynoamerykańskie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Universitas, poruszających szereg tematów z obszaru nauk
społecznych i humanistycznych. W Instytucie działa ponadto Pracownia "Centrum Meksykańskie", kierowana przez dr. hab.
Karola Derwicha. Zadaniem Pracowni jest koordynowanie współpracy IAiSP z uczelniami i instytucjami naukowymi Meksyku,
a w szczególności koordynowanie działań podejmowanych we współpracy z przedstawicielstwem dyplomatycznym Meksyku
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w  Polsce  oraz  współorganizowanie  pobytu  w  Uniwersytecie  Jagiellońskim  profesorów  wizytujących  z  Meksyku.  Warto
podkreślić, że ścisłej współpraca z naukowcami z meksykańskich ośrodków badawczych owocuje nie tylko współpracą w
realizacji grantów, ale także wykładami profesorów wizytujących (przykładowo w roku akademickim 2018/2019 studenci
latynoamerykanistyki mają możliwość uczestnictwa w kursie dr Gai Makaran z Universidad Nacional Autónoma de México.
Liczne  publikacje  pracowników  Zakładu,  nowatorskie  projekty  badawcze  oraz  rozwijająca  się  współpraca  z
latynoamerykańskimi  instytucjami  naukowymi  i  tamtejszymi  badaczami  dowodzą,  że  ośrodek  krakowski  jest  jedną  z
najbardziej liczących się instytucji naukowych w Polsce specjalizującej się w studiach latynoamerykańskich. Warto przy tym
podkreślić, że jedynym w Polsce południowej.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
W budynku przy Rynku Głównym 34 znajduje się 9 sal wykładowych i ćwiczeniowych, pokoje mieszczące poszczególne
Katedry i Zakład Instytutu oraz sekretariat i pokój dyrektorów Instytutu. Wszystkie sale dydaktyczne wyposażone są w
zamocowane na stałe lub przenośne projektory multimedialne, laptopy, głośniki, rzutniki pisma. Do dyspozycji prowadzących
zajęcia oraz studentów są także magnetowid z TV, aparaty cyfrowe oraz kopiarki umożliwiające prowadzącym przygotowanie
materiałów  tekstowych  na  zajęcia.  Wszędzie  dostępny  jest  także  bezprzewodowy  Internet,  z  którego  studenci  mogą
korzystać także poza godzinami zajęć dydaktycznyc. Zasoby biblioteczne Instytutu zlokalizowane są w trzech miejscach.
Dwa zbiory mieszczą się w Rynku Głównym 34, a trzeci przy al. Mickiewicza 3.
W siedzibie biblioteki o powierzchni 74,96m2 przy al. Mickiewicza 3, w skład której wchodzi czytelnia dla 8 osób, pracownia i
dwa magazyny, znajduje się 6100 vol. książek z zakresu : stosunki etniczne i migracje międzynarodowe; problematyka
polonijna, etniczność, mniejszości narodowe, tożsamość społeczna; nauk historycznych, społecznych i politycznych a także
czasopisma (252 tytuły), mapy, bogaty zbiór wycinków prasowych dotyczących problemów diaspory polskiej w świecie. W
siedzibie mieszczącej się przy Rynku Głównym 34, o powierzchni 70m2, (pomieszczenie biblioteczne oraz czytelnia dla 8
osób)  znajduje  się10  366  vol.  książek  o  szeroko  rozumianym  profilu  amerykanistycznym.  Zbiory  tej  biblioteki  są  głównie
anglojęzyczne, 99% książek i czasopism. Biblioteka posiada katalog tradycyjny oraz komputerowy włączony do Katalogu
Zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej; http://www.bj.uj.edu.pl, czytelnia wyposażona jest w bezprzewodowy Internet
Biblioteka  ta  posiada  wydzielone  zbiory:  księgozbiór  kanadyjski,  zakupiony  głównie  dzięki  donacji  Henryka  Słabego
http: / /www2. ia isp.uj .edu.pl /zaklad_kanady/bib l .html,  oraz  ks ięgozbiór  Transat lant ic  Studies
http://www.transatlantic.uj.edu.pl/catalogue.
Książki  do „kolekcji  transatlantyckiej”(„in  memory of  Edward & Olga Piszek”)  zakupione zostały  dzięki  uzyskanym od
Fundacji Kopernikańskiej/Copernicus Society of America/ trzem grantom bibliotecznym (2007 r., 2009 r. i 2019r.).
Czytelnia biblioteki wyposażona jest w bezprzewodowy Internet. Rozwój bazy bibliotecznej stanowi jedną z mocnych stron
IAiSP, wpływając na jakość kształcenia, studiowania oraz rozwoju naukowego kadry akademickiej.
Zasoby biblioteczne Instytutu opracowywane są do katalogu Biblioteki Jagiellońskiej w systemie VIRTUA.
Poprzez stronę internetową Biblioteki Jagiellońskiej studenci IAiSP mający obowiązek posiadania indywidualnego konta na
serwerze uj.edu.pl mogą korzystać z bardzo wielu baz danych dostępnych przez stronę www.bj.uj.edu.pl.



Program 8 / 213

Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0312

Liczba semestrów: 6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu:

Studia na kierunku latynoamerykanistyka trwają 6 semestrów, w trakcie których student realizuje kursy obowiązkowe oraz
fakultatywne. Kursy fakultatywne (wykłady i konwersatoria) wybierane są spośród przedmiotów podzielonych na dwa bloki:
polityczny (P) oraz kulturowo-społeczny (KS). Kursy fakultatywne można realizować w języku polskim, angielskim lub
hiszpańskim, z puli zajęć oferowanych w IAiSP. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą zastępcy dyrektora ds.
dydaktycznych, jeden kurs fakultatywny w całym cyklu studiów można zrealizować w innych jednostkach UJ. W trakcie cyklu
kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe kursy z grupy przedmiotów fakultatywnych. W uzasadnionym
przypadku mogą być usuwane przedmioty z grupy przedmiotów fakultatywnych. Znaczącym elementem studiów jest praca
własna studenta (np. lektura wskazanych tekstów, przygotowanie prac pisemnych, realizacja projektów) oraz indywidualne
lub grupowe konsultacje z prowadzącymi zajęcia. Kursy mogą być organizowane w bloku zajęć (częściej niż raz w tygodniu)
lub w trybie intensywnym (więcej niż 2 godziny zajęć z danego przedmiotu w jednym dniu).  

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 181

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 171

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 28

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 65

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1632

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy
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Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Aby ukończyć stacjonarne studia I stopnia, student obowiązany jest zaliczyć wszystkie zajęcia przewidziane w planie
studiów, których łączna wartość wynosi 181 ECTS, w tym zdać egzamin z języka obcego co najmniej na poziomie B2, zdać
egzamin z języka hiszpańskiego oraz złożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy. Egzamin dyplomowy ma formę
ustną. Przeprowadza go komisja, w skład której wchodzą przewodniczący, recenzent i promotor. Członkowie komisji zadają
pytania odnoszące się do problematyki pracy dyplomowej oraz tematyki zawartej w programie studiów. Zasady obliczania
ogólnego wyniku studiów są określone w Regulaminie Studiów UJ.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

LAT_K1_W01
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu przebieg rozwoju studiów
latynoamerykanistycznych oraz ich miejsce wśród innych nauk społecznych i
humanistycznych

P6U_W, P6S_WG

LAT_K1_W02
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metodologię badań społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik stosowanych w studiach
latynoamerykanistycznych

P6U_W, P6S_WG

LAT_K1_W03 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu proces kolonizacji Ameryki
Łacińskiej oraz kształtowania się cywilizacji latynoamerykańskiej

P6S_WG,
P6S_WK

LAT_K1_W04
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i teorie z zakresu nauk o
polityce oraz socjologii niezbędne w rozumieniu rzeczywistości społecznej i
politycznej kontynentu amerykańskiego

P6S_WG,
P6S_WK

LAT_K1_W05
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia związane z systemami
politycznymi oraz różnicami między systemami politycznymi państw Ameryki
Łacińskiej

P6S_WG,
P6S_WK

LAT_K1_W06
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu mechanizmy rządzące
procesami migracji zagranicznych i wewnętrznych na kontynencie amerykańskim
oraz ich konsekwencje dla społeczeństw wysyłajacych i przyjmujących

P6U_W, P6S_WK

LAT_K1_W07 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wymiary nierówności w
społeczeństwach latynoamerykańskich P6S_WK

LAT_K1_W08
Absolwent zna i rozumie w podstawowym stopniu zasady ochrony własności
intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego, a także umie je zastosować w
środowisku zawodowym

P6S_WK

Umiejętności

Kod Treść PRK

LAT_K1_U01
Absolwent potrafi identyfikować i wyjaśniać zjawiska nierówności społecznych i
podziałów klasowych w społeczeństwach latynoamerykańskich wykorzystując wiedzę
z zakresu nauk społecznych i humanistycznych

P6S_UW

LAT_K1_U02 Absolwent potrafi zastosować pojęcia i teorie z zakresu nauk o polityce i socjologii w
opisie i analizie rzeczywistości politycznej i społecznej Ameryki Łacińskiej P6S_UW, P6S_UK

LAT_K1_U03 Absolwent potrafi wyjaśnić mechanizmy powstawania i funkcjonowania
wielokulturowych oraz zróżnicowanych religijnie społeczeństw Ameryki Łacińskiej

P6S_UU,
P6S_UW

LAT_K1_U04 Absolwent potrafi identyfikować wytwory kultury charakterystyczne dla obszaru
latynoamerykańskiego oraz dokonać ich krytycznej analizy P6U_U, P6S_UW

LAT_K1_U05
Absolwent potrafi przygotować analizę zjawisk społeczno-politycznych zachodzących
w społeczeństwach latynoamerykańskich współpracując z innymi osobami oraz
koordynując prace zespołu

P6S_UO

LAT_K1_U06
Absolwent potrafi gromadzić i zaprezentować w formie pisemnej i ustnej analizy i
opinie dotyczące złożonych problemów politycznych i społecznych państw
latynoamerykańskich posługując się przy tym specjalistyczną terminologią

P6S_UW, P6S_UK
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Kod Treść PRK

LAT_K1_U07
Absolwent potrafi samodzielnie rozwijać swoję wiedzę oraz umiejętności a także
planować dalsze kształcenie między innymi poprzez podjęcie studiów II stopnia, czy
udział w konferencjach i innych wydarzeniach o charakterze naukowym

P6S_UU

LAT_K1_U08
Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie co najmniej B2
wymaganym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego oraz
komunikować się w tym języku na tematy specjalistyczne, związane z szeroko
rozumianymi studiami latynoamerykanistycznymi

P6S_UK

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

LAT_K1_K01 Absolwent jest gotów do wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w życiu
zawodowym i społecznym P6S_KK, P6U_K

LAT_K1_K02
Absolwent jest gotów do rozwiązywania problemów wymagających
interdyscyplinarnego i nieschematycznego podejścia oraz działania w sposób
przedsiębiorczy i umiejętnego korzystania z wiedzy eksperckiej

P6U_K, P6S_KK

LAT_K1_K03
Absolwent jest gotów do kierowania się zasadami etyki oraz wykonywania
powierzonych mu obowiązków zawodowych w sposób odpowiedzialny i rzetelny z
poszanowaniem zasad życia zbiorowego

P6S_KR, P6S_KO

LAT_K1_K04 Absolwent jest gotów do odgrywania aktywnej roli w życiu publicznym i
współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego P6S_KO

LAT_K1_K05 Absolwent jest gotów do krytycznego odbioru i analizy komunikowanych mu treści P6S_KO, P6S_KK
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Plany studiów
Zajęcia fakultatywne są podzielone na wykłady (grupa zajęć fakultatywnych 1) oraz konwersatoria (grupa zajęć
fakultatywnych 2). Są prowadzone w dwóch blokach: politycznym oraz kulturowo-społecznym. 
W pierwszym semestrze student zobowiązany jest zrealizować dwa zajęcia z listy wykładów; w drugim semestrze jedno
konwersatorium; w trzecim semestrze jeden wykład oraz konwersatorium Ameryka Łacińska dzisiaj; w czwartym semestrze
jeden wykład oraz dwa konwersatoria; w piątym semestrze jedno konwersatorium i jeden wykład; w szóstym semestrze
jedno konwersatorium, jeden wykład oraz przedmiot w języku hiszpańskim lub translatorium specjalistyczne. Na III roku
studiów student realizuje seminarium dyplomowe. 
W sumie, w trakcie studiów spośród wykładów fakultatywnych należy zrealizować cztery z bloku politycznego (P) i dwa z
bloku kulturowo-społecznego (KS); spośród konwersatoriów: dwa z bloku politycznego (P) oraz trzy z bloku kulturowo-
społecznego (KS). 
Ponadto student jest zobowiązany do zaliczenia Otwartych Spotkań Akademickich (OSA). Oznacza to uczestnictwo w
wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP, ale także
organizowanych przez instytucje zewnętrzne, w ciągu całego cyklu studiów - tym samym na zrealizowanie wymaganej liczby
godzin OSA studenci studiów licencjackich mają 3 lata. Punkty ECTS dopisywane są na zakończenie III roku studiów. Dyrekcja
Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.
Studenci zakwalifikowani do udziału w programie wymiany bilateralnej (do Ameryki Łacińskiej) realizują czwarty semestr
studiów wg indywidualnej ścieżki. Kursy zrealizowane w zagranicznej uczelni zostaną zaliczone jako zajęcia fakultatywne (21
ECTS – trzy z semestru czwartego oraz wykład i przedmiot w języku hiszpańskim z semestru szóstego); ćwiczenia z języka
hiszpańskiego na podstawie efektów uczenia się (4 ECTS), zaś lektorat z języka angielskiego (2 ECTS) może zostać zaliczony
w trybie intensywnym w trzecim semestrze lub po powrocie z wymiany. Kursy obligatoryjne przypisane do czwartego
semestru (Problemy społeczne w Ameryce Łacińskiej oraz Migracje w Ameryce Łacińskiej) będą przez studentów realizowane
w szóstym semestrze studiów. Zasady ubiegania się o wyjazd w ramach umów bilateralnych regulują odrębne przepisy.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Socjologia 60 7,0 egzamin O

Wstęp do latynoamerykanistyki 60 7,0 egzamin O

Elementy nauki o państwie i prawie 30 5,0 egzamin O

Ochrona własności intelektualnej 10 1,0 zaliczenie O

Język hiszpański 60 4,0 zaliczenie O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Szkolenie uniwersyteckie 8 - zaliczenie O

Grupa zajęć fakultatywnych 1 O

Amerykański sposób prowadzenia wojny (P) 30 3,0 egzamin F

Stosunki amerykańsko-rosyjskie (P) 30 3,0 egzamin F

Świat zachodni po II wojnie światowej (P) 30 3,0 egzamin F

Telewizja amerykańska (KS) 30 3,0 egzamin F

Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS) 30 3,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polska literatura emigracyjna na kontynencie
północnoamerykańskim (KS) 30 3,0 egzamin F

Historia i społeczeństwo Portoryko (KS) 30 3,0 egzamin F

Amerykański program kosmiczny (P) 30 3,0 egzamin F

Amerykańscy Żydzi – dzieje imigracyjne zbiorowości (KS) 30 3,0 egzamin F

Amerykańskie prawo imigracyjne (P) 30 3,0 egzamin F

Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej (P) 30 3,0 egzamin F

Etniczność i rasa w teatrze amerykańskim (KS) 30 3,0 egzamin F

Ameryka w kolorze (KS) 30 3,0 egzamin F

Brazylia we współczesnym świecie (P) 30 3,0 egzamin F

Contemporary America: A Documentary Story (KS) 30 3,0 egzamin F

Ameryka prekolumbijska - polityka i społeczeństwo (P) 30 3,0 egzamin F

Architektura i sztuka w Ameryce Łacińskiej (KS) 30 3,0 egzamin F

El cine contemporáneo en América Latina (KS) 30 3,0 egzamin F

Literatura Brazylii (KS) 30 3,0 egzamin F

Antyamerykanizm: przyczyny, formy, skutki (P) 30 3,0 egzamin F

Zajęcia fakultatywne (P) - wykład 30 3,0 egzamin F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Metody badań społecznych 30 4,0 zaliczenie O

Społeczeństwa Ameryki Łacińskiej - wprowadzenie do problematyki 60 7,0 egzamin O

Kompozycja tekstów akademickich 30 4,0 zaliczenie O

Dzieje Ameryki Łacińskiej 60 7,0 egzamin O

Język hiszpański 60 4,0 zaliczenie O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Grupa zajęć fakultatywnych 2 O

Kultura miejska w Ameryce Łacińskiej (KS) 30 5,0 egzamin F

Super żołnierz (P) 30 5,0 egzamin F

Społeczeństwo i polityka w Argentynie (P) 30 5,0 egzamin F

Black Churches and African American Religiosity (KS) 30 5,0 egzamin F

American Religiosity in Film (KS) 30 5,0 egzamin F

Etniczność w filmie dokumentalnym (KS) 30 5,0 egzamin F

Malarstwo amerykańskie od czasów kolonialnych do początku XX
wieku (KS) 30 5,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

American Dream (P) 30 5,0 egzamin F

Dramat amerykański (KS) 30 5,0 egzamin F

Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy
etykiety akademickiej (KS) 30 5,0 egzamin F

Street art w Ameryce Łacińskiej (KS) 30 5,0 egzamin F

Współpraca rozwojowa w Ameryce Łacińskiej (KS) 30 5,0 egzamin F

Język portugalski z elementami kultury brazylijskiej (KS) 30 5,0 egzamin F

Popkulturowa wizja Ameryki (KS) 30 5,0 egzamin F

Zajęcia fakultatywne (P) - konwersatorium 30 5,0 egzamin F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Leadership 30 4,0 zaliczenie O

Systemy polityczne państw Ameryki Łacińskiej 90 9,0 egzamin O

Ameryka Łacińska w XX wieku 30 3,0 egzamin O

Ameryka Łacińska dzisiaj 15 2,0 zaliczenie F

Literatura latynoamerykańska 30 4,0 zaliczenie O

Zróżnicowanie religijne społeczeństw latynoamerykańskich 15 2,0 egzamin O

Język hiszpański 60 4,0 zaliczenie O

Język angielski 30 2,0 zaliczenie O

Grupa zajęć fakultatywnych 1 O

Amerykański sposób prowadzenia wojny (P) 30 3,0 egzamin F

Stosunki amerykańsko-rosyjskie (P) 30 3,0 egzamin F

Świat zachodni po II wojnie światowej (P) 30 3,0 egzamin F

Telewizja amerykańska (KS) 30 3,0 egzamin F

Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS) 30 3,0 egzamin F

Polska literatura emigracyjna na kontynencie
północnoamerykańskim (KS) 30 3,0 egzamin F

Historia i społeczeństwo Portoryko (KS) 30 3,0 egzamin F

Amerykański program kosmiczny (P) 30 3,0 egzamin F

Amerykańscy Żydzi – dzieje imigracyjne zbiorowości (KS) 30 3,0 egzamin F

Amerykańskie prawo imigracyjne (P) 30 3,0 egzamin F

Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej (P) 30 3,0 egzamin F

Etniczność i rasa w teatrze amerykańskim (KS) 30 3,0 egzamin F

Ameryka w kolorze (KS) 30 3,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Brazylia we współczesnym świecie (P) 30 3,0 egzamin F

Contemporary America: A Documentary Story (KS) 30 3,0 egzamin F

Ameryka prekolumbijska - polityka i społeczeństwo (P) 30 3,0 egzamin F

Architektura i sztuka w Ameryce Łacińskiej (KS) 30 3,0 egzamin F

El cine contemporáneo en América Latina (KS) 30 3,0 egzamin F

Literatura Brazylii (KS) 30 3,0 egzamin F

Antyamerykanizm: przyczyny, formy, skutki (P) 30 3,0 egzamin F

Zajęcia fakultatywne (P) - wykład 30 3,0 egzamin F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Problemy społeczne w Ameryce Łacińskiej 30 5,0 egzamin O

Migracje w Ameryce Łacińskiej 20 3,0 zaliczenie O

Język hiszpański 60 4,0 egzamin O

Język angielski 30 2,0 zaliczenie O

Grupa zajęć fakultatywnych 1 O

Amerykański sposób prowadzenia wojny (P) 30 3,0 egzamin F

Stosunki amerykańsko-rosyjskie (P) 30 3,0 egzamin F

Świat zachodni po II wojnie światowej (P) 30 3,0 egzamin F

Telewizja amerykańska (KS) 30 3,0 egzamin F

Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS) 30 3,0 egzamin F

Polska literatura emigracyjna na kontynencie
północnoamerykańskim (KS) 30 3,0 egzamin F

Historia i społeczeństwo Portoryko (KS) 30 3,0 egzamin F

Amerykański program kosmiczny (P) 30 3,0 egzamin F

Amerykańscy Żydzi – dzieje imigracyjne zbiorowości (KS) 30 3,0 egzamin F

Amerykańskie prawo imigracyjne (P) 30 3,0 egzamin F

Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej (P) 30 3,0 egzamin F

Etniczność i rasa w teatrze amerykańskim (KS) 30 3,0 egzamin F

Ameryka w kolorze (KS) 30 3,0 egzamin F

Brazylia we współczesnym świecie (P) 30 3,0 egzamin F

Contemporary America: A Documentary Story (KS) 30 3,0 egzamin F

Ameryka prekolumbijska - polityka i społeczeństwo (P) 30 3,0 egzamin F

Architektura i sztuka w Ameryce Łacińskiej (KS) 30 3,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

El cine contemporáneo en América Latina (KS) 30 3,0 egzamin F

Literatura Brazylii (KS) 30 3,0 egzamin F

Antyamerykanizm: przyczyny, formy, skutki (P) 30 3,0 egzamin F

Zajęcia fakultatywne (P) - wykład 30 3,0 egzamin F

Grupa zajęć fakultatywnych 2 O

Kultura miejska w Ameryce Łacińskiej (KS) 30 5,0 egzamin F

Super żołnierz (P) 30 5,0 egzamin F

Społeczeństwo i polityka w Argentynie (P) 30 5,0 egzamin F

Black Churches and African American Religiosity (KS) 30 5,0 egzamin F

American Religiosity in Film (KS) 30 5,0 egzamin F

Etniczność w filmie dokumentalnym (KS) 30 5,0 egzamin F

Malarstwo amerykańskie od czasów kolonialnych do początku XX
wieku (KS) 30 5,0 egzamin F

American Dream (P) 30 5,0 egzamin F

Dramat amerykański (KS) 30 5,0 egzamin F

Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy
etykiety akademickiej (KS) 30 5,0 egzamin F

Street art w Ameryce Łacińskiej (KS) 30 5,0 egzamin F

Współpraca rozwojowa w Ameryce Łacińskiej (KS) 30 5,0 egzamin F

Język portugalski z elementami kultury brazylijskiej (KS) 30 5,0 egzamin F

Popkulturowa wizja Ameryki (KS) 30 5,0 egzamin F

Zajęcia fakultatywne (P) - konwersatorium 30 5,0 egzamin F

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Ewolucja tożsamości politycznej i kulturowej Ameryk w ujęciu
porównawczym 60 7,0 egzamin O

Etnopolityka w Ameryce Łacińskiej 30 3,0 egzamin O

Myśl polityczna w Ameryce Łacińskiej 30 5,0 egzamin O

Español especializado/Język specjalistyczny hiszpański 30 4,0 zaliczenie O

Język angielski 30 2,0 zaliczenie O

Proseminarium dyplomowe 30 3,0 zaliczenie O

Grupa zajęć fakultatywnych 1 O

Amerykański sposób prowadzenia wojny (P) 30 3,0 egzamin F

Stosunki amerykańsko-rosyjskie (P) 30 3,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Świat zachodni po II wojnie światowej (P) 30 3,0 egzamin F

Telewizja amerykańska (KS) 30 3,0 egzamin F

Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS) 30 3,0 egzamin F

Polska literatura emigracyjna na kontynencie
północnoamerykańskim (KS) 30 3,0 egzamin F

Historia i społeczeństwo Portoryko (KS) 30 3,0 egzamin F

Amerykański program kosmiczny (P) 30 3,0 egzamin F

Amerykańscy Żydzi – dzieje imigracyjne zbiorowości (KS) 30 3,0 egzamin F

Amerykańskie prawo imigracyjne (P) 30 3,0 egzamin F

Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej (P) 30 3,0 egzamin F

Etniczność i rasa w teatrze amerykańskim (KS) 30 3,0 egzamin F

Ameryka w kolorze (KS) 30 3,0 egzamin F

Brazylia we współczesnym świecie (P) 30 3,0 egzamin F

Contemporary America: A Documentary Story (KS) 30 3,0 egzamin F

Ameryka prekolumbijska - polityka i społeczeństwo (P) 30 3,0 egzamin F

Architektura i sztuka w Ameryce Łacińskiej (KS) 30 3,0 egzamin F

El cine contemporáneo en América Latina (KS) 30 3,0 egzamin F

Literatura Brazylii (KS) 30 3,0 egzamin F

Antyamerykanizm: przyczyny, formy, skutki (P) 30 3,0 egzamin F

Zajęcia fakultatywne (P) - wykład 30 3,0 egzamin F

Projekt społeczny (P/KS) 30 3,0 egzamin F

Grupa zajęć fakultatywnych 2 O

Kultura miejska w Ameryce Łacińskiej (KS) 30 5,0 egzamin F

Super żołnierz (P) 30 5,0 egzamin F

Społeczeństwo i polityka w Argentynie (P) 30 5,0 egzamin F

Black Churches and African American Religiosity (KS) 30 5,0 egzamin F

American Religiosity in Film (KS) 30 5,0 egzamin F

Etniczność w filmie dokumentalnym (KS) 30 5,0 egzamin F

Malarstwo amerykańskie od czasów kolonialnych do początku XX
wieku (KS) 30 5,0 egzamin F

American Dream (P) 30 5,0 egzamin F

Dramat amerykański (KS) 30 5,0 egzamin F

Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy
etykiety akademickiej (KS) 30 5,0 egzamin F

Street art w Ameryce Łacińskiej (KS) 30 5,0 egzamin F

Współpraca rozwojowa w Ameryce Łacińskiej (KS) 30 5,0 egzamin F

Język portugalski z elementami kultury brazylijskiej (KS) 30 5,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Popkulturowa wizja Ameryki (KS) 30 5,0 egzamin F

Zajęcia fakultatywne (P) - konwersatorium 30 5,0 egzamin F

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Język angielski 30 3,0 egzamin O

Przedmiot w języku hiszpańskim lub translatorium specjalistyczne 30 5,0 egzamin F

Seminarium dyplomowe 30 9,0 zaliczenie O

Otwarte spotkania akademickie 30 3,0 zaliczenie F

Grupa zajęć fakultatywnych 1 O

Amerykański sposób prowadzenia wojny (P) 30 3,0 egzamin F

Stosunki amerykańsko-rosyjskie (P) 30 3,0 egzamin F

Świat zachodni po II wojnie światowej (P) 30 3,0 egzamin F

Telewizja amerykańska (KS) 30 3,0 egzamin F

Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS) 30 3,0 egzamin F

Polska literatura emigracyjna na kontynencie
północnoamerykańskim (KS) 30 3,0 egzamin F

Historia i społeczeństwo Portoryko (KS) 30 3,0 egzamin F

Amerykański program kosmiczny (P) 30 3,0 egzamin F

Amerykańscy Żydzi – dzieje imigracyjne zbiorowości (KS) 30 3,0 egzamin F

Amerykańskie prawo imigracyjne (P) 30 3,0 egzamin F

Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej (P) 30 3,0 egzamin F

Etniczność i rasa w teatrze amerykańskim (KS) 30 3,0 egzamin F

Ameryka w kolorze (KS) 30 3,0 egzamin F

Brazylia we współczesnym świecie (P) 30 3,0 egzamin F

Contemporary America: A Documentary Story (KS) 30 3,0 egzamin F

Ameryka prekolumbijska - polityka i społeczeństwo (P) 30 3,0 egzamin F

Architektura i sztuka w Ameryce Łacińskiej (KS) 30 3,0 egzamin F

El cine contemporáneo en América Latina (KS) 30 3,0 egzamin F

Literatura Brazylii (KS) 30 3,0 egzamin F

Antyamerykanizm: przyczyny, formy, skutki (P) 30 3,0 egzamin F

Zajęcia fakultatywne (P) - wykład 30 3,0 egzamin F

Projekt społeczny (P/KS) 30 3,0 egzamin F

Grupa zajęć fakultatywnych 2 O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Kultura miejska w Ameryce Łacińskiej (KS) 30 5,0 egzamin F

Super żołnierz (P) 30 5,0 egzamin F

Społeczeństwo i polityka w Argentynie (P) 30 5,0 egzamin F

Black Churches and African American Religiosity (KS) 30 5,0 egzamin F

American Religiosity in Film (KS) 30 5,0 egzamin F

Etniczność w filmie dokumentalnym (KS) 30 5,0 egzamin F

Malarstwo amerykańskie od czasów kolonialnych do początku XX
wieku (KS) 30 5,0 egzamin F

American Dream (P) 30 5,0 egzamin F

Dramat amerykański (KS) 30 5,0 egzamin F

Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy
etykiety akademickiej (KS) 30 5,0 egzamin F

Street art w Ameryce Łacińskiej (KS) 30 5,0 egzamin F

Współpraca rozwojowa w Ameryce Łacińskiej (KS) 30 5,0 egzamin F

Język portugalski z elementami kultury brazylijskiej (KS) 30 5,0 egzamin F

Popkulturowa wizja Ameryki (KS) 30 5,0 egzamin F

Zajęcia fakultatywne (P) - konwersatorium 30 5,0 egzamin F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Socjologia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.110.5cb0a0ed7e076.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.IASP-LM45

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami socjologii, kategoriami analitycznymi, metodami
badawczymi oraz nurtami światowej i polskiej socjologii

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna i rozumie główne pojęcia i kategorie opisu
współczesnych społeczeństw LAT_K1_W04 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę
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W2
ma wiedzę o podstawowych typach zachowań i działań
społecznych, strukturze społecznej, kulturze,
instytucjach społęcznych, zjawiskach: etniczności,
narodu i nacjonalizmu

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

rozpoznaje kierunki zmian społecznych; posiada
wiedzę na temat procesów transformacji
społeczeństw, od społeczeństwa tradycyjnego
do nowoczesnego; zna podstawowe teorie dotyczące
z zachodzących we społeczeństwie.

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi analizować współczesne procesy społeczne LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2
wyszukuje informacje empiryczne niezbędne
do analizy zjawisk społecznych. Potrafi korzystając z
dorobku innych autorów dyskutować na temat zjawisk
społecznych.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest gotów do samodzielnego formułowania wniosków
i krytycznego podejścia do analizowanych tekstów
i przekazów medialnych

LAT_K1_K05 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2 wykazuje się społeczną wrażliwością LAT_K1_K01,
LAT_K1_K03, LAT_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do ćwiczeń 45

przygotowanie do egzaminu 50

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
187

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Bloki problemowe omawiane w trakcie wykładu:
Przedmiot, zakres socjologii oraz historyczne warunki powstania dyscypliny;
działania społeczne; społeczeństwo a jednostka, kultura, zbiorowości społeczne;
instytucje; struktura społeczna, ruchy społeczne; etniczność narody, nacjonalizmy.

W ramach ćwiczeń: Zachowania, działania społeczne, interakcje; Stosunki
społeczne i więź społeczna; Zbiorowości społeczne; Socjalizacja i kontrola
społeczna; Struktura i stratyfikacja społeczna; Kultura; Kapitalizm,
konsumpcjonizm, globalizacja; Migracje

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń.

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest: aktywność na zajęciach (30%), projekt
(20%), kolokwium (50%). Kolokwium obejmuje treści lektur omawianych i
dyskutowanych podczas ćwiczeń. Dopuszczalne są 2 nieobecności, każda
kolejna musi zostać zaliczona w formie uzgodnionej z prowadzącym.
Nieobecność na ponad 5 zajęciach wyklucza możliwość uzyskania
zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności, każda kolejna musi zostać zaliczona w formie
uzgodnionej z prowadzącym. Nieobecność na ponad 5 zajęciach wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia.
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Wstęp do latynoamerykanistyki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.110.5cb42579af07c.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.IASP-LL7

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami prezentującymi region Ameryki Łacińskiej w kontekście
geograficznym

C2 Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami prezentującymi region Ameryki Łacińskiej w kontekście
politycznym

C3 Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami prezentującymi region Ameryki Łacińskiej w kontekście
społecznym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
przebieg rozwoju studiów latynoamerykanistycznych
oraz jej miejsce wśród innych nauk społecznych
i humanistycznych

LAT_K1_W01 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2
absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
metodologię badań społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem metod i technik stosowanych
w studiach latynoamerykanistycznych

LAT_K1_W02 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3
absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
proces kolonizacji Ameryki Łacińskiej oraz
kształtowania się cywilizacji latynoamerykańskiej

LAT_K1_W03 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

absolwent potrafi identyfikować i wyjaśniać zjawiska
nierówności społecznych i podziałów klasowych
w społeczeństwach latynoamerykańskich
wykorzystując wiedzę z zakresu nauk społecznych
i humanistycznych

LAT_K1_U01 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2
absolwent potrafi zastosować pojęcia i teorie z zakresu
nauk o polityce i socjologii w opisie i analizie
rzeczywistości politycznej i społecznej Ameryki
Łacińskiej

LAT_K1_U02 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

absolwent potrafi przygotować analizę zjawisk
społeczno-politycznych zachodzących
w społeczeństwach latynoamerykańskich
współpracując z innymi osobami oraz koordynując
prace zespołu.

LAT_K1_U05 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U4

absolwent potrafi gromadzić i zaprezentować w formie
pisemnej i ustnej analizy i opinie dotyczące złożonych
problemów politycznych i społecznych państw
latynoamerykańskich posługując się przy tym
specjalistyczną terminologią.

LAT_K1_U06 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
absolwent jest gotów do odgrywania aktywnej roli
w życiu publicznym i współorganizowania działalności
na rzecz środowiska społecznego

LAT_K1_K04 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2 absolwent jest gotów do wykorzystania swojej wiedzy
i umiejętności w życiu zawodowym i społecznym LAT_K1_K01 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

K3 absolwent jest gotów do krytycznego odbioru i analizy
komunikowanych mu treści. LAT_K1_K05 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 10
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przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 4

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
184

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Latynoameryka - pojęcia, nazwy, wielowymiarowość Ameryki Łacińskiej, początki
poznawania Ameryki, Ameryka Łacińska w granicach geograficznych,
politycznych, demograficznych, religijnych, współczesna Ameryka Łacińska

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny egzamin pisemny (51% próg minimalny dla oceny pozytywnej)

ćwiczenia zaliczenie na ocenę
na ocenę końcową składają się: 1/ ocena z kolokwium, 2/ ocena z
prezentacji projektu, 3/ aktywność, 4/ obecność (dopuszczalne 2
nieobecności w semestrze)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Elementy nauki o państwie i prawie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.110.5cb0a0ed991bd.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.IASP-LA4

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przekazanie kluczowych elementów wiedzy z zakresu prawoznawstwa, ze szczególnym naciskiem na specyfikę
systemu common law oraz różnic między systemem common law i civil law

C2 przekazanie najważniejszych elementów wiedzy z zakresu nauki o państwie, między innymi charakterystyki
demokratycznego państwa prawa, wyborów i systemów wyborczych czy systemów rządów i ich rodzajów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 kluczowe pojęcia stosowane na gruncie nauki
o państwie i prawie

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04

egzamin pisemny,
prezentacja

W2
charakterystykę systemu common law oraz
fundamentalne różnice między systemem common
law i civil law

LAT_K1_W05 egzamin pisemny,
prezentacja

W3 cele i funkcje państwa, modele systemów organów
państwowych oraz systemów wyborczych

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 określić relacje pomiędzy państwem i prawem, rolę
prawa w państwie i w społeczeństwie LAT_K1_U01 egzamin pisemny,

prezentacja

U2 omówić różnice między systemem prawa
kontynentalnego i anglosaskiego LAT_K1_U02 egzamin pisemny,

prezentacja

U3 zidentyfikować i omówić systemy rządów i systemy
wyborcze w wybranych państwach

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U07

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 publicznego udziału w dyskusjach poświęconych
problematyce współczesnego państwa i prawa LAT_K1_K01 prezentacja

K2 samodzielnie poszerzać swoją wiedzę, umiejętności
i kompetencje z zakresu wiedzy o państwie i prawie LAT_K1_K01, LAT_K1_K02 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do zajęć 80

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Główne koncepcje prawa; Prawo a moralność; Prawo jako zjawisko językowe;
Normy i przepisy prawne; Stosunek prawny; Systemy prawa; Stosowanie prawa;
Wykładnia prawa; Pojęcie i formy panstwa; Cele i funkcje państwa; Demokracja w
państwie; Państwo a obywatel; Systemy wyborcze; Systemy rządów;

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny,
prezentacja

Treść egzaminu pisemnego oparta będzie na na tematyce
analizowanej podczas spotkań. Egzamin będzie składał się z testu
wielokrotnego wyboru oraz pytań półotwartych i otwartych,
weryfikujących wiedzę studenta i umiejętność logicznego myślenia.
Aktywność podczas zajęć może podnieść ocenę: 5 plusów za
aktywność będzie podwyższało ocenę końcową z egzaminu o 0.5,
10 plusów o 1.0. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na
zajęciach, dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa - student ma prawo do dwóch nieobecności, pozostałe nieobecności powinny
zostać usprawiedliwione.



Sylabusy 30 / 213

Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.110.5ca75696652f3.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WSM.IASP-LM50

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i zasadami prawa własności intelektualnej,
ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w kontekście akademickim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student/ka zna i rozumie kluczowe pojęcia i akty
prawne dotyczące prawa autorskiego, w tym przepisy
UJ.

LAT_K1_W08 zaliczenie pisemne
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W2 student/ka dysponuje wiedzą teoretyczną na temat
własności intelektualnej. LAT_K1_W08 zaliczenie pisemne

W3 student/ka posiada wiedzę na temat wykorzystania
cudzej pracy twórczej w kontekście akademickim. LAT_K1_W08 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student/ka potrafi przedstawić zdobytą wiedzę
w formie pisemnej i ustnej z zachowaniem zasad
ochrony własności intelektualnej.

LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07 zaliczenie pisemne

U2
student/ka potrafi krytycznie analizować przykłady
nadużyć w zakresie prawa autorskiego, zwłaszcza
w kontekście akademickim.

LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student/ka jest gotowy/a do wdrażania
i przestrzegania zasad ochrony własności
intelektualnej w działalności zawodowej i życiu
codziennym.

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K03, LAT_K1_K05 zaliczenie pisemne

K2
student/ka jest gotowy/a do efektywnej pracy w grupie
nad rozwiązywaniem zadań i analizowaniem
przypadków dotyczących ochrony własności
intelektualnej.

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K03, LAT_K1_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 10

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia związane z własnością intelektualną; Własność przemysłowa
(wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, europejskie
znaki jakości); Prawa autorskie: przedmioty, podmioty i rodzaje prawa
autorskiego; Ograniczenia praw autorskich; Naruszenie praw autorskich i
dochodzenie ochrony prawnej w prawie autorskim; Plagiat w kontekście pracy
akademickiej; istota domeny publicznej i ograniczenia w jej wykorzystywaniu.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne
Uczestnicy kursu są zobowiązani regularnie uczęszczać na zajęcia oraz
brać aktywny udział w dyskusjach i ćwiczeniach. Warunkiem pozytywnego
zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu końcowego w formie
pisemnej.
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Język hiszpański
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.1F0.5cab0686d121e.20

Języki wykładowe
Hiszpański

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Liczba
punktów ECTS
4.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Liczba
punktów ECTS
4.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Ogólne cele kursu dla poszczególnych poziomów znajdują się na stronie JCJ (Jagiellońskie Centrum Językowe)
w zakładce STUDENCI w dokumencie RAMOWE PROGRAMY NAUCZANIA.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
efekty kształcenia dla każdego poziomu znajomości
języka w zakresie wiedzy znajdują się na stronie JCJ
w zakładce STUDENCI w dokumencie EFEKTU UCZENIA
SIĘ.

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W2
student ma podstawową wiedzę zakresu języka,
literatury, historii, kultury Półwyspu Iberyjskiego
i Ameryki Łacińskiej,

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W3
student ma podstawową wiedzę z zakresu z gramatyki
języka hiszpańskiego. Stopień znajomości języka
odpowiada poziomowi grupy, do której uczęszcza.

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W4 zna różnice między wariantami języka hiszpańskiego
w krajach hiszpańskojęzycznych

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
efekty kształcenia dla każdego poziomu znajomości
języka w zakresie umiejętności znajdują się na stronie
JCJ w zakładce Studenci pod hasłem Efekty uczenia
się.

LAT_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U2
student posiada kompetencję językową czynną
i bierną w zakresie języka hiszpańskiego
odpowiadającą poziomowi grupy, do której uczęszcza

LAT_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U3 posiada kompetencje społeczne i językowe w zakresie
komunikacji w społecznościach latynoamerykańskich LAT_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny
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U4 potrafi odróżnić warianty języka hiszpańskiego krajów
Ameryki Łacińskiej. LAT_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
efekty kształcenia dla każdego poziomu znajomości
języka w zakresie kompetencji społecznych znajdują
się na stronie JCJ w zakładce Studenci pod hasłem
Efekty uczenia się.

LAT_K1_K01, LAT_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

K2 chętnie śledzi współczesne zjawiska występujące
w języku i kulturze Ameryki Łacińskiej LAT_K1_K01, LAT_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

K3

student czuje potrzebę ciągłego doskonalenia
znajomości języka, rozumie istotę uczenia się przez
całe życie, pogłębia samodzielnie wiedzę w zakresie
języka i szeroko rozumianej kultury krajów
hiszpańskojęzycznych

LAT_K1_K01, LAT_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

K4 ma świadomość roli i pozycji języka hiszpańskiego
na świecie LAT_K1_K01, LAT_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

K5 potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze
krajów hiszpańskojęzycznych LAT_K1_K01, LAT_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 60

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do sprawdzianu 8

konsultacje 2

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 8

wykonanie ćwiczeń 30

Przygotowanie prac pisemnych 8

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

Przygotowanie do sprawdzianów 4

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 6

przygotowanie projektu 8
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przygotowanie prezentacji multimedialnej 6

zbieranie informacji do zadanej pracy 4

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 10

przygotowanie eseju 8

Przygotowywanie projektów 4

przygotowanie do egzaminu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
251

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Szczegółowe treści programowe dla poszczególnych poziomów, z podziałem na
zagadnienia tematyczne, gramatyczno - leksykalne, funkcje językowe i
komponent akademicki, znajdują się na stronie JCJ w zakładce STUDENCI w
dokumencie RAMOWE PROGRAMY NAUCZANIA.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4,
K5

2. Podstawowa wiedza w zakresie języka, historii, kultury, geografii, literatury, kina,
teatru, popkultury, aktualnej sytuacji politycznej krajów hiszpańskojęzycznych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4,
K5

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach,
60% uzyskane z testów/zadań sprawdzających
cztery podstawowe sprawności językowe: słuchanie,
rozumienie, mówienie, pisanie.

Semestr 2

Metody nauczania:

dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach,
60% uzyskane z testów/zadań sprawdzających
cztery podstawowe sprawności językowe: słuchanie,
rozumienie, mówienie, pisanie.

Semestr 3

Metody nauczania:

metoda projektów, dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach,
60% uzyskane z testów/zadań sprawdzających cztery
podstawowe sprawności językowe: słuchanie,
rozumienie, mówienie, pisanie. Zadanie projektowe.

Semestr 4

Metody nauczania:

metoda projektów, dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin pisemny / ustny

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach,
60% uzyskane z testów/zadań sprawdzających cztery
podstawowe sprawności językowe: słuchanie,
rozumienie, mówienie, pisanie. Obowiązkowa
prezentacja.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Studenci w momencie rekrutacji wypełniają test plasujący dostępny na stronie
Jagiellońskiego Centrum Językowego w zakładce Studenci (Testy plasujące) i na podstawie wyniku testu są przydzielani do
grup według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Wszystkie programy nauczania oprócz poziomu A1
opierają się na założeniu, że studenci rozpoczynający naukę na danym poziomie opanowali język obcy w zakresie
wyznaczonym przez program nauczania na poziomie niższym.
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Szkolenie uniwersyteckie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.110.5cb0a0ede9c2e.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED

Kod USOS
WSM.IASP-LM33

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 8

Liczba
punktów ECTS
0.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie z głównymi zasadami i regulacjami prawnymi związanymi ze studiowaniem w Uniwersytecie
Jagiellońskim, a także specyfiką studiów w IAiSP oraz strategiami i stylami uczenia się.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
strukturę uczelni, zasady zachowania w relacjach
z różnymi przedstawicielami społeczności
akademickiej i w typowych sytuacjach uczelnianych,
zasady autoprezentacji

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W04 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
poprawnie sformułować wiadomości mailowe
i tradycyjne pisma adresowane do wykładowców
i pracowników administracji

LAT_K1_U07 zaliczenie

U2 zaplanować i zorganizować własny proces uczenia się LAT_K1_U07 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy w grupie biorąc odpowiedzialność za powierzone
zadania LAT_K1_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 8

wykonanie ćwiczeń 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
10

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Struktura Uniwersytetu i Wydziału, Samorząd Studentów UJ, podstawowe
dokumenty.
2. Precedencja i tytulatura w życiu akademickim: powitania/pożegnania,
przedstawianie, wizytówki i reprezentacja instytucji.
3. Korespondencja: zasady i formy przygotowania pism i listów ze szczególnym
uwzględnieniem netykiety w komunikacji elektronicznej.
4. Akademicki dress code. Typy strojów i zasady ich doboru. Zachowania w
typowych sytuacjach życia akademickiego: zajęcia
dydaktyczne, egzaminy, zaliczenia, konferencje i sympozja, uroczystości,
reprezentacja, badania terenowe.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz
poprawności wszystkich wykonywanych ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Amerykański sposób prowadzenia wojny (P)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13F0.5cb42568c7022.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.IASP-FDP1-13

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wprowadzenie do metod analizowania zjawiska wojny i sposobów jej prowadzenia na przykładzie USA

C2 Omówienie amerykańskiego sposobu prowadzenia wojny jako wyraźnie odmiennego od innych sposobów
prowadzenia wojny (chińskiego, japońskiego)

C3 Przegląd zagadnień związanych ze współczesną transformacją amerykańskiej sztuki wojennej, a w szczególności
rewolucji w sprawach wojskowych, humanizacji wojny i wojny asymetrycznej

C4 Pobudzenie krytycznych studiów nad literaturą przedmiotu i samodzielnych poszukiwań

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 główne kategorie badawcze związane ze studiami
strategicznymi i studiami nad wojną LAT_K1_W04 egzamin pisemny

W2
główne podejścia badawcze, teorie i i koncepcje
społecznymi stosowane w analizie polityki wojskowej
USA i amerykańskiej kultury strategicznej

LAT_K1_W04 egzamin pisemny

W3
najważniejsze cechy amerykańskiego sposobu
prowadzenia wojny w kontekście historycznym
i porównawczym

LAT_K1_W04 egzamin pisemny

W4
główne zjawiska i procesy wpływające na dynamikę
zmiany amerykańskiego sposobu prowadzenia wojny,
takie jak humanizacja, prywatyzacja, robotyzacja,
digitalizacja i usieciowienie

LAT_K1_W04 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikowania kluczowych wyróżników
amerykańskiego sposobu prowadzenia wojny
w porównaniu z wybranymi innymi sposobami

LAT_K1_U04 egzamin pisemny

U2
scharakteryzowania głównych cech współczesnego
amerykańskiego sposobu prowadzenia wojny
w wymiarze technologicznym, społecznym,
kulturowym i politycznym

LAT_K1_U04 egzamin pisemny

U3
dokonania analizy procesu ewolucji charakteru wojny
w kontekście amerykańskim w oparciu o przykłady
historyczne i współczesne

LAT_K1_U04 egzamin pisemny

U4 omówienia elementów ciągłości i zmiany w zachodniej
i amerykańskiej sztuce wojennej LAT_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytyczne i twórcze myślenie LAT_K1_K03 egzamin pisemny

K2 umiejętność interpretowania wydarzeń, zjawisk
i procesów w militarnym wymiarze polityki USA LAT_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 44 / 213

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Fenomen wojny – wprowadzenie do problematyki przedmiotu; Niezachodnie
sposoby prowadzenia wojny – japoński; Niezachodnie sposoby prowadzenia wojny
– chiński; Od Rewolucji Napoleońskiej do II wojny światowej; Wojna secesyjna –
pierwsza nowoczesna wojna totalna; Rewolucja nuklearna; Technowojna w
Wietnamie; Wojna w Zatoce Perskiej i początek debaty nad rewolucją w sprawach
wojskowych (RMA); Informacyjna RMA; Wyzwanie: wojna asymetryczna; Wojna
jako zarządzanie ryzykiem; Humanizacja wojny – prywatyzacja; Humanizacja
wojny – robotyzacja

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Pytania otwarte
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Stosunki amerykańsko-rosyjskie (P)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13F0.5cb42568eb012.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z historią i współczesnym wymiarem stosunków amerykańsko-rosyjskich

C2 wyjaśnienie złożoności relacji pomiędzy USA a Rosją, ich wielowymiarowości i wieloaspektowości

C3 ukazanie na wybranych przykładach pełnego oddziaływania tych bilateralnych stosunków na cały system
międzynarodowy

C4 nauczenie studentów (w oparciu o historię) prognozowania potencjalnych scenariuszy rozwoju stosunków
pomiędzy USA a Federacją Rosyjską

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
główne pojęcia i terminologię stosunków
międzynarodowych związaną z historią, współczesnym
wymiarem oraz prognozami na przyszłość relacji
amerykańsko-rosyjskich

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W02,
LAT_K1_W04

esej

W2 najważniejsze wydarzenia, procesy i postacie
związane ze stosunkami amerykańsko-rosyjskimi

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

esej

W3 narzędzia i mechanizmy kształtowania amerykańskiej
i rosyjskiej polityki zagranicznej

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05,
LAT_K1_W06

esej

W4
wpływ stosunków amerykańsko-rosyjskich na system
międzynarodowy oraz na innych poszczególnych
aktorów sceny międzynarodowej

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 systematyzować akty i zjawiska dotyczące relacji
amerykańsko-rosyjskich

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

esej

U2
rozpoznać i wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy stosunków
amerykańsko-rosyjskich

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

esej

U3 dostrzegać powiązania przyczynowo-skutkowe,
zarówno bezpośrednie, jak i w dalszej perspektywie

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U06

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 aktywnej pracy samodzielnej oraz w grupie LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K05 esej

K2 publicznego przedstawiania swoich argumentów
i odpowiedzi na ich ewentualną krytykę

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K05 esej

K3
wykorzystać w praktyce uzyskaną wiedzę z zakresu
relacji amerykańsko-rosyjskich do prognozowania tych
relacji i wskazywania potencjalnych skutków dla
innych podmiotów systemu międzynarodowego

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K04 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie eseju 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dlaczego stosunki amerykańsko-rosyjskie są ważne dla współczesnych
stosunkówmiędzynarodowych? Porównanie potencjałów obydwu państw. Rosyjska
kolonizacjakontynentu północnoamerykańskiego. Rozwój stosunków
dyplomatycznych w XVIIIi XIX wieku. Amerykańskie reakcje na rewolucje w Rosji.
Sojusz z rozsądku w trakcie IIwojny światowej. Przyczyny, przebieg i skutki zimnej
wojny. Okres pozimnowojenny -"miodowy miesiąc" i narastanie rozbieżności.
Powrót do zimnej wojny? Perspektywawzajemnych relacji w zmieniających się
uwarunkowaniach XXI wieku. Wpływ Rosjina wybory w USA. Stosunki
amerykańsko-rosyjskie w ujęciu interdyscyplinarnym.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej podstawą zaliczenia przedmiotu będzie napisanie pracy pisemnej na jeden
z tematów związanych z zagadnieniami poruszanymi w trakcie wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Świat zachodni po II wojnie światowej (P)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13F0.5cb4256912aa9.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z historią najnowszą państw należących do zachodniego kręgu cywilizacyjnego

C2 zapoznanie studentów z systemami politycznymi i instytucjami państw zachodnich

C3 zapoznanie studentów z głównymi problemami rozwojowymi Zachodu od zakończenia II wojny światowej
do współczesności

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 główne wydarzenia z zakresu historii politycznej,
gospodarczej i społecznej Zachodu po 1945 roku LAT_K1_W04 egzamin pisemny

W2 zagadnienia historii politycznej państw z elementami
historii doktryn politycznych i historii społecznej

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W07 egzamin pisemny

W3 kierunki rozwoju społeczno-ekonomicznego Zachodu
z uwzględnieniem USA LAT_K1_W04 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować i przedstawiać związki przyczynowo-
skutkowe

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny

U2 przedstawić główne ideologie i koncepcje wpływające
na przeobrażenia Zachodu w XX i XXI w.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny

U3 powiązać zmiany polityczne z przeobrażeniami
społeczno-ekonomicznymi

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnej, krytycznej lektury literatury na tematy
polityczne, społeczne i gospodarcze; udziału
w dyskusji o współczesnej Europie i USA

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Skutki wojny. Początki konfliktu Wschód- Zachód; konferencje pokojowe w Jałcie i
Poczdamie; skutki wojny i początki ONZ; nowe wyzwania dla Zachodu – „Żelazna
kurtyna”; kwestia niemiecka – podział Niemiec; początki wspólnoty atlantyckiej;
rozpad imperiów kolonialnych; Europa Zachodnia w okresie powojennym; kultura i
życie społeczne w pierwszych dwóch dekadach powojennych, życie religijne; USA
po II wojnie światowej, napięcia zimnowojenne w Europie; polityka zagraniczna
USA; Świat zachodni w dobie kryzysu wartości – kontestacja lat 60. i 70.; Świat
zachodni w dobie detente; nowa polityka wschodnia; postępy integracji
europejskiej; Zachód wobec kryzysów na Bliskim Wschodzie; w cieniu Regana i
Thatcher – triumfalny powrót konserwatyzmu; źródła zwrotu nastrojów opinii
publicznej w kierunku konserwatywnym; charakter i główne kierunki polityki
nowych liderów USA i W. Brytanii; Zachód wobec upadku komunizmu; polityka
USA wobec zmierzchu potęgi ZSRR; integracja państw postkomunistycznych z
jednoczącą się Europą; nowy ład międzynarodowy; globalizacja

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny egzamin w oparciu o literaturę przedmiotu i treści przekazane na
wykładach
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Telewizja amerykańska (KS)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13F0.1585138685.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.IASP-FDK1-1

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie uczestników z amerykańskim systemem telewizyjnym – od pierwszych
eksperymentów z nadawaniem sygnału wizyjnego aż do współczesnego rynku mediów audiowizualnych USA.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 dzieje przemysłu telewizyjnego w społeczeństwach
amerykańskich.

LAT_K1_W05,
LAT_K1_W07 egzamin pisemny
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W2 swoistość regulacji telekomunikacyjnych w państwach
amerykańskich.

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W07 egzamin pisemny

W3
charakterystykę amerykańskich produkcji
telewizyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich
znaczenia dla kultury popularnej regionu.

LAT_K1_W05,
LAT_K1_W07 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
prawidłowo identyfikować i wyjaśniać zjawiska
i procesy związane z amerykańskim przemysłem TV,
posługując się przy tym odpowiednią terminologią
naukową.

LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04 egzamin pisemny

U2
wykorzystać zdobytą wiedzę w dyskusjach
dotyczących systemów audiowizualnych państw
amerykańskich.

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej analizy swej wiedzy odnośnie do systemów
mediów audiowizualnych w państwach
amerykańskich.

LAT_K1_K01, LAT_K1_K02 egzamin pisemny

K2
krytycznego odbioru informacji dotyczących wydarzeń
i procesów zachodzących w amerykańskim systemie
telewizyjnym.

LAT_K1_K05 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do telewizji amerykańskiej. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

2. Początki mediów elektronicznych w USA. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

3. Premiera telewizji w Stanach Zjednoczonych. „Pożar na prerii”? W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

4. Lata 50. – pierwszy Złoty Wiek telewizji amerykańskiej. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2
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5. Skandale teleturniejowe i ich konsekwencje. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

6. Lata 60. – między konserwatyzmem a nowymi ideami. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

7. Lata 70. – zmiany w ramówkach i rankingach oglądalności. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

8. Lata 80. – wielkie sieci TV kontra nadawcy kablowi. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

9. Lata 90. – klęska urodzaju? W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

10. Nowe millennium w TV amerykańskiej. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

11. Współczesny rynek TV amerykańskiej. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

12. Amerykańska telewizja publiczna, cz. I. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

13. Amerykańska telewizja publiczna, cz. II. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

14. Pomiędzy telewizją a polityką. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

15. Dyskurs społeczno-polityczny wokół telewizji amerykańskiej. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin pisemny (ocenianie wiedzy studenta zdobytej podczas kursu) 5.0
- student w stopniu bardzo dobrym opanował materiał wykładany na
zajęciach 4.0 - student w stopniu dobrym opanował materiał wykładany
na zajęciach 3.0 - student w stopniu dostatecznym opanował materiał
wykładany na zajęciach
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Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich (KS)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13F0.1585139011.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.IASP-FDK1-23

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
W ramach kursu uczestnicy powinni zdobyć wiedzę o związkach migracji latynoamerykańskich i kultury,
o najważniejszych współczesnych zjawiskach migracyjnych w Ameryce Łacińskiej, o kulturze diaspory latynoskiej
na świecie oraz umiejętność dostrzegania kulturowych efektów migracji i kulturowej analizy różnych ruchów
migracyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 najważniejsze procesy i  zjawiska migracyjne
w Ameryce Łacińskiej LAT_K1_W06 egzamin pisemny

W2 prawidłowości i konkretne typy migracji w regionie
Ameryki Łacińskiej LAT_K1_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać najważniejsze zjawiska migracyjne w regionie
Ameryki Łacińskiej

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student/ka jest wrażliwa na różne problemy związane
z dzisiejszymi ruchami migracyjnymi LAT_K1_K01, LAT_K1_K05 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematy zajęć: 1. Migracje latynoamerykańskie – wprowadzenie, 2. Ameryka
Łacińska jako region imigracji, 3. Migracje do miast i proces urbanizacji, 4.
Migracje a rdzenne kultury latynoamerykańskie, 5. Migracje przymusowe w
Ameryce Łacińskiej, 6. Polityki migracyjne i ich represyjność, 7. Wykluczenie
migrantów latynoamerykańskich, 8. Migracje klimatyczne w Ameryce Łacińskiej,
9. Migracje w Ameryce Łacińskiej a demokratyzacja, 10. Globalizacja, przepływ
pieniędzy i migracje latynoamerykańskie, 11. Migracje w Ameryce Łacińskiej a
procesy zmiany religijne,j 12. Migracje w Ameryce Łacińskiej a tradycyjne role
gender, 13. Sposoby reprezentacji migracji latynoamerykańskich w sztuce, 14.
Latynosi w dzisiejszym społeczeństwie USA

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Obecność (możliwe dwie nieobecności w semestrze), zdanie egzaminu
pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy
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Polska literatura emigracyjna na kontynencie północnoamerykańskim (KS)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13F0.1585138905.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z emigracyjnym dorobkiem literackim polskich pisarzy XX i XXI wieku, którzy w tym czasie
mieszkali i tworzyli w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

C2 Omówienie problematyki i głównych toposów obecnych w polskiej prozie i poezji emigracyjnej tworzonej
na kontynencie północnoamerykańskim.

C3
Przestawienie kontekstów społeczno-kulturowych, które kształtowały sylwetkę twórczą polskiego pisarza
emigranta, ukazanych w perspektywie motywów skłaniających go do osiedlenia się w Stanach Zjednoczonych lub
Kanadzie, i z uwzględnieniem nowego kontekstu kulturowego, w jakim żył i tworzył.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

posiada wiedzę dotyczącą problematyki /
najważniejszych toposów, jakie charakteryzują polskie
pisarstwo na kontynencie północnoamerykańskim
i w Ameryce Łacińskiej, potrafi odnieść je
do społeczno-kulturowych realiów kraju osiedlenia
polskiego pisarza emigranta.

LAT_K1_W06 egzamin pisemny

W2

posiada wiedzę na temat rozwoju polskiego pisarstwa
emigracyjnego na kontynencie
północnoamerykańskim i w Ameryce Łacińskiej
w odniesieniu do literatury amerykańskiej
i latynoamerykańskiej (ze szczególnym
uwzględnieniem literatury etnicznej).

LAT_K1_W06 egzamin pisemny

W3
posiada wiedzę na temat wpływu doświadczenia
emigracyjnego i życia w kontekscie wielokulturowym
na tworczość pisarską powstająca poza granicami
kraju.

LAT_K1_W04 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu
przeprowadzenia analizy krytycznej wybranych
tekstów literackich w ujęciu komparatystycznym,
w odniesieniu do literatury amerykańskiej
i latynoamerykańskiej, a także do realiów społeczno-
kulturowych kraju osiedlenia.

LAT_K1_U04 egzamin pisemny

U2

potrafi omówić mechanizmy tworzenia
i funkcjonowania wielokulturowych społeczeństw
zamieszkujących kontynent północnoamerykański
i Amerykę Łacińską w odniesieniu do ich kulturowego
(literackiego) dziedzictwa, jakie powstaje poza krajem
urodzenia.

LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny

U3

potrafi wskazać główne motywy migracyjne pisarzy
polskiego pochodzenia oraz omowić politykę
migracyjną, która obowiązywała na kontynencie
północnoamerykańskim i w Ameryce Łacińskiej
w stosunku do osób przybywających tam
w poszczególnych okresach ubiegłego stulecia.

LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
zauważa i rozumie problemy grup etnicznych
i rasowych w społeczeństwach wielokulturowych,
wyrażane w formie manifestu kulturowego /
literackiego.

LAT_K1_K05 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 10
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przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omówienie terminologii dotyczącej pisarstwa na wychodźstwie; Wielka Emigracja
XIX wieku, stara/nowa emigracja i pisarze, którzy w tych okresach przybywali do
Stanów Zjednoczonych, Kanady i do Ameryki Łacińskiej; społeczeństwo, kultura,
religia i topografia amerykańska w tekstach pisarzy polskich (m. in. twórczość K.
Wierzyńskiego, J. Lechonia); problematyka wyobcowania i samotności na
emigracji przedstawiana z perspektywy pisarza emigranta ( m.in. S. Mrożek. W.
Gombrowicz, Cz. Straszewicz, J. Wittlin) - omówienie zagadnienia w odniesieniu do
pisarstwa wielokulturowego / etnicznego Stanów Zjdnoczonych, Kanady, Ameryki
Łacińskiej; reportaż emigracyjny: M.Wańkowicz; dziennik amerykańśki: J. Harwtig;
polscy poeci emigracyjni II połowy XX wieku : Cz. Miłosz, J. Hartwig, S. Barańczak;
buntownicy i niepokorni: L. Tyrmand, J. Głowacki; polsy poeci i prozaicy
zamieszkali w Kanadzie: B. Czaykowski, A. Busza, F. Śmieja, M. Kusiba, E. Zyman;
E. Stachniak.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzamin pisemny w formie testu wyboru oraz otwartych pytań,
skonstruowany w oparciu o treści problemowe przedstawione podczas
wykładu. By zaliczyć egzamin na ocenę pozytywną, należy uzyskać
55%ilości punktów możliwych do zdobycia.
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Historia i społeczeństwo Portoryko (KS)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13F0.1585139100.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED

Kod USOS
WSM.IASP-FDS1-30

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przedstawienie historii i kultury Portoryko oraz grupy portorykańskiej w USA.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna historyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania
rozwoju społeczeństwa portorykańskiego

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W06 egzamin pisemny
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W2 ma zaawansowaną wiedzę o historii i konsekwencjach
migracji Portorykańczyków do USA LAT_K1_W06 egzamin pisemny

W3
posiada wiedzę na temat złożonych procesów
formowania się tożsamości w obrębie grupy i ich
konsekwencji w wymiarze kulturowym

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03 egzamin pisemny

W4
zna historyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania
procesów i zjawisk kulturowych zachodzących
w Portoryko oraz w grupie portorykańskiej w USA

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi dostrzegać i analizować procesy i zjawiska
społeczne, polityczne i kulturowe w Portoryko

LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04 egzamin pisemny

U2 potrafi określić przyczyny i skutki migracji z Portoryko
do USA LAT_K1_U03 egzamin pisemny

U3 potrafi określić rolę i znaczenie grupy portorykańskiej
w USA

LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ma świadomość znaczenia szeroko rozumianych
procesów i zjawisk społecznych i kulturowych dla
kształtowania postaw i więzi społecznych

LAT_K1_K05 egzamin pisemny

K2 student wykazuje się wrażliwością społeczną LAT_K1_K05 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia wyspy i jej status polityczny (okres kolonialny, lata 1898-1952, po 1952,
nacjonalizm kulturowy i polityczny; referenda w sprawie statusu politycznego
wyspy). Tożsamość portorykańska, kwestie rasowe, język w Portoryko i grupie
portorykańskiej w USA. Migracje Portorykańczyków do USA; społeczność
portorykańska w USA. Migracje powrotne. Kultura popularna. Sytuacja obecna

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny egzamin pisemny (60 min) - warunkiem zaliczenia egzaminu jest
uzyskanie co najmniej 60% punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Używanie urządzeń elektronicznych na zasadach określonych przez prowadzącego
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Amerykański program kosmiczny (P)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13F0.5cb42569bd9ff.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowych informacji na temat amerykańskiego programu
kosmicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

historię i znaczenie amerykańskich projektów
kosmicznych, z uwzględnieniem ich aspektów
politycznych, społecznych, ekonomicznych,
kulturowych i technologicznych (również
w perspektywie międzynarodowej).

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W04 egzamin pisemny

W2
przeszły i aktualny stan amerykańskich projektów
kosmicznych (również w kontekście
międzynarodowym).

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wyjaśnić przyczyny i przebieg realizacji amerykańskich
projektów kosmicznych, ze szczególnym naciskiem
na programy lotów załogowych (również
w perspektywie międzynarodowej).

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U07

egzamin pisemny

U2

analizować sukcesy i porażki amerykańskich
programów kosmicznych, z uwzględnieniem
czynników politycznych, społecznych, kulturowych,
ekonomicznych i technologicznych (również
w kontekście międzynarodowym).

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U07 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej analizy treści związanych z problematyką
eksploracji przestrzeni kosmicznej. LAT_K1_K01, LAT_K1_K05 egzamin pisemny

K2 krytycznej weryfikacji swej wiedzy z zakresu
astronautyki. LAT_K1_K01, LAT_K1_K04 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Prehistoria amerykańskiej fascynacji podbojem kosmosu. W1, W2, U1, U2, K1, K2

2. Von Braun i totalitarne korzenie amerykańskiego programu kosmicznego. W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Lata 50.: rakietowy wyścig zbrojeń. W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Wczesne kosmiczne sukcesy ZSRR: Sputnik i lot Gagarina. W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. Projekt Mercury i „Mercury Seven”. John F. Kennedy i wyścig na Księżyc. W1, W2, U1, U2, K1, K2
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6. Projekt Gemini i pierwszy spacer w przestrzeni kosmicznej (EVA). W1, W2, U1, U2, K1, K2

7. Program Apollo i lądowanie na Księżycu. W1, W2, U1, U2, K1, K2

8. Długoterminowa obecność USA w kosmosie: projekt Skylab. W1, W2, U1, U2, K1, K2

9. Poza Układ Słoneczny: bezzałogowe sondy kosmiczne. W1, W2, U1, U2, K1, K2

10. Promy kosmiczne: nadzieje i rozczarowania. W1, W2, U1, U2, K1, K2

11. Teleskop Hubble’a i obserwacje wszechświata. W1, W2, U1, U2, K1, K2

12. Eksploracja planet Układu Słonecznego. Łaziki kosmiczne. W1, W2, U1, U2, K1, K2

13. Kooperacja między USA i innymi krajami: Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. W1, W2, U1, U2, K1, K2

14. Wpływ programów podboju kosmosu na kulturę i życie codzienne. W1, W2, U1, U2, K1, K2

15. Perspektywy na przyszłość. W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin pisemny (ocenianie wiedzy studenta zdobytej podczas kursu).
5.0 - student w stopniu bardzo dobrym opanował materiał wykładany na
zajęciach 4.0 - student w stopniu dobrym opanował materiał wykładany
na zajęciach 3.0 - student w stopniu dostatecznym opanował materiał
wykładany na zajęciach
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Amerykańscy Żydzi – dzieje imigracyjne zbiorowości (KS)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13F0.1585139128.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Kurs ma na celu zapoznanie słuchaczy z dziejami jednej z najbardziej widocznych amerykańskich zbiorowości
etnicznych. Oprócz kwestii podstawowych, takich jak liczebność, rozmieszczenie geograficzne, struktura
społeczna, omawiane są przeobrażenia kulturowe tej zbiorowości oraz powołanych przez nią instytucji
i organizacji, a także jej zróżnicowanie wewnętrzne.

C2 Ważnym celem kursu jest przedstawienie studentom skomplikowanych relacji etnicznych w społeczeństwie
amerykańskim oraz stopniowych przeobrażeń mozaiki etnicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
koncepcje teoretyczne dotyczące dawnych
i współczesnych procesów migracji oraz
amerykańskich stosunków etnicznych.

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06 egzamin pisemny

W2 metody analizy procesów migracji oraz przeobrażeń
kulturowych w nowym otoczeniu. LAT_K1_W02 esej

W3 dzieje żydowskiej imigracji do Ameryki Północnej
i przeobrażeń zbiorowości imigracyjnej. LAT_K1_W06 egzamin pisemny

W4 wewnętrzne zróżnicowanie grupy żydowskiej w USA. LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06 egzamin pisemny

W5 dzieje instytucji i stowarzyszeń żydowskich w USA
(geneza, funkcje i ewolucja).

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
poprawnie wybrać i krytycznie zanalizować dostępne
źródła na temat życia imigracji żydowskiej w USA
(prasa, wspomnienia, filmy dokumentalne, literatura
piękna)

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

esej

U2
potrafi brać czynny udział w dyskusjach dotyczących
stosunków etnicznych w USA, ze szczególnym
uwzględnieniem różnic w tempie przebiegu procesów
amerykanizacyjnych poszczególnych grup etnicznych.

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U05

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
przygotowania projektu na temat wybranego obszaru
aktywności amerykańskich Żydów (np. na temat
wybranej organizacji etnicznej).

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K05 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie eseju 30

konsultacje 8

przygotowanie do egzaminu 20

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Dzieje imigracji żydowskiej do Ameryki Północnej w kontekście konceptualizacji
procesów migracji. W1, W3, U2

2. Główne skupiska imigracji żydowskiej oraz wewnętrzne zróżnicowanie grupy -
analiza przeobrażeń zbiorowości imigracyjnej. W2, W4, U1, U2

3. Geneza i przeobrażenia instytucji i stowarzyszeń żydowskich w USA. W2, W5, U1, K1

4. Amerykańscy Żydzi i dramat Zagłady w Europie W2, W3, W5, U1, K1

5. Reinvention of ethnicity: amerykańscy Żydzi po II wojnie światowej. W1, W2, W5, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, esej obecność na zajęciach, przygotowanie eseju, zaliczenie egzaminu
pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
wykład otwarty dla wszystkich zainteresowanych, brak wymagań wstępnych
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Amerykańskie prawo imigracyjne (P)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13F0.5cb4256a01a14.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z mechanizmami regulującymi procesy imigracjne do USA.

C2 Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prawno-społecznymi aspektami migracji na pobyt stały
i tymczasowy do USA.

C3 Omówienie wybranych problemów migracyjnych z zakresu amerykańskiej polityki imigracyjnej.

C4 Wykształcenie świadomości konieczności znajomości prawa imigracyjnego kraju docelowego migracji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 w zaawansowanym stopniu mechanizmy rządzące
procesami migracji na kontynencie amerykańskim LAT_K1_W06 egzamin pisemny

W2 w zaawansowanym stopniu pojęcia i teorie z zakresu
nauk o polityce wyjaśniające procesy migracyjne LAT_K1_W04 egzamin pisemny

W3 założenia współczesnej polityki imigracyjnej w USA LAT_K1_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zastosować pojęcia i teorie z zakresu nauk o polityce
w analizie rzeczywistości migracyjnej kontynentu
amerykańskiego

LAT_K1_U02 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
do wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności,
w szczególności w zakresie prawa i przepisów
migracyjnych w życiu zawodowym i społecznym

LAT_K1_K01 egzamin pisemny

K2 do krytycznego odbioru i analizy komunikowanych mu
treści LAT_K1_K05 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do sprawdzianu 11

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu teorii migracji, procesy migracyjne do
USA w kontekście historycznym, zasady przyznawania obywatelstwa, wizy i ruch
bezwizowy, proces naturalizacji, prawa pobytu, problem nielegalnej imigracji,
uchodźcy i azylanci.

W1, W2, W3, U1, K1, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

na końcową ocenę z kursu składa się: 1/ pozytywnie (51%) zaliczony
egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte i zamknięte) -obejmuje
zakres materiału prezentowanego podczas wykładów oraz ewentualnie ze
wskazanych źródeł dodatkowych. 2/ zaliczenie pracy z tekstem (rodzaj
kolokwium pisanego przez studentów w oparciu o zadany tekst do
samodzielnej analizy)
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Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej (P)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13F0.5cb4256a36387.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.IASP-FDP1-12

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie z węzłowymi problemami życia politycznego, społecznego i gospodarczego Ameryki Łacińskiej
w okresie zimnej wojny

C2 przedstawienie założeń i realizacji polityki USA wobec Ameryki Łacińskiej w okresie zimnej wojny

C3 przedstawienie konfliktu władza (autorytarna) i rewolucja w Ameryce Łacińskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 faktografię historii stosunków międzyamerykańskich LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W2 główne mechanizmy zmiany (rewolucyjnej
i reformistycznej) oraz władzy autorytarnej

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W05,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W3 koncepcje rozwojowe realizowane w krajach Ameryki
Łacińskiej (także z udziałem USA)

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W05,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przedstawić związki przyczynowo-skutkowe
wyjaśniając zjawiska polityczne, społeczne
i gospodarcze

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U2 wyjaśnić źródła procesów zmiany politycznej
i społecznej

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U3 przedstawić uwarunkowania stosunków między USA
i Ameryką Łacińską

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
poszerzania wiedzy w zakresie stosunków
międzynarodowych na półkuli zachodniej oraz ewolucji
porządku polityczno-społecznego w tym obszarze

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Zmiany w międzynarodowym układzie sił; początki konfliktu Wschód-Zachód;
budowa systemu międzyamerykańskiego; rewolucja w Ameryce Łacińskiej: wizja
nowego porządku i próby realizacji; rewolucja kubańska i jej wpływ na USA i
Amerykę Łacińską; trategia kontynentalna Kuby; „Powstrzymywanie Castro” i
„odgórna rewolucja”: J. F. Kennedy i Ameryka Łacińska - kryzys karaibski; Sojusz
dla Postępu; promocja demokracji w Ameryce Łacińskiej; teoria modernizacji i
praktyka reform w Ameryce Łacińskiej; Doktryna Johnsona-Manna; interwencja
USA w Dominikanie; rządy wojskowe w Brazylii w latach 60. XX w.; socjalizm w
Chile: Allende i próba budowy nowego porządku; długotrwały kryzys demokracji w
Ameryce Łacińskiej – lata 70. XX w.; rządy wojskowe w Chile; proces reorganizacji
narodowej w Argentynie; poglądy i rola H. Kissingera; prawa człowieka w polityce
latynoamerykańskiej USA – administracja Cartera; problem kanału panamskiego;
zaostrzenie konfrontacji zimnowojennej: Ameryka Środkowa w latach 80. XX w.;
kryzys zadłużenia w Ameryce Łacińskiej; schyłek rządów wojskowych w latach 80.
i początek procesu demokratyzacji

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, egzamin ustny egzamin w oparciu o literaturę przedmiotu oraz treści
przekazane na wykładach
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Etniczność i rasa w teatrze amerykańskim (KS)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13F0.1585138940.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Teatr amerykański jest ważnym medium prezentowania i kształtowania tożsamości etnicznej i rasowej. Przegląd
historycznych dokonań i współczesnych problemów pozwoli na zaprezentowanie teatru jako istotnego elementu
amerykańskiej rzeczywistości społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student zna sposoby interpretowania teatru
i przedstawień teatralnych jako narzędzi wyrażania
i konstruowania tożsamości

LAT_K1_W04 egzamin pisemny

W2 student rozumie rolę rozwoju teatru jako instytucji
społecznej LAT_K1_W04 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować teatr i przedstawienia teatralne jako
zjawisko społeczne LAT_K1_U04 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Teatr jako zjawisko społeczne. W1, W2, U1

2. Prezentowanie tożsamości na scenie - teorie W1, W2, U1

3. Budowanie narodowej tożsamości w młodej republice W1, W2

4. Blackface i minstrel show - karykatura czy celebrowanie kultury
afroamerykańskiej? W1, W2

5. Teatr etniczny w II połowie XIX wieku W1, W2

6. Black Unit i Federal Theatre Project - teatr jako narzędzie tworzenia nowoczesnej
tożsamości Afroamerykanów W1, W2

7. Tożsamość w komercyjnym teatrze - nie wszystko jest dla zysków W1, W2

8. Teatr multi-culti - poza "melting pot" W1, W2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Studenci są zobowiązani do przyswojenia wiedzy z zakresu rozwoju teatru
jako instytucji społecznej prezentującej i współtworzącej tożsamość
rasową i/lub etniczną. Wiedza ta jest sprawdzana za pomocą pytań
zamkniętych. Umiejętność interpretowania jest sprawdzana za pomocą
pytań otwartych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Ameryka w kolorze (KS)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13F0.1585138991.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami ze współczesnej kultury, historii, literatury i kinematografii
Amerykanów z różnych grup etnicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
posiada wiedzę na temat analizy i interpretacji pozycji
człowieka w aspekcie kulturowym i społecznym
w tekstach literackich

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W06

esej
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W2
ma wiedzę o literackim odzwierciedleniu
mechanizmów rządzących procesami migracyjnymi,
etnicznymi i rasowymi w kontekście amerykańskim

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W02,
LAT_K1_W06

esej

W3
posiada rozszerzoną wiedzę na temat roli i znaczenia
mediów i instytucji kultury we współczesnych
społeczeństwach amerykańskich w odniesieniu
do recepcji dzieł literackich

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W02,
LAT_K1_W06

esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi dostrzegać procesy zachodzące
w społeczeństwie amerykańskim wykorzystując
analizę tych zjawisk w odpowiednich gatunkach
literackich

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U06

esej

U2
prawidłowo analizuje zachowania społeczne
i kulturowe w życiu publicznym społeczeństw
amerykańskich w oparciu o interpretację tych zjawisk
w adekwatnych tekstach literackich

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U05

esej

U3

dostrzega przyczyny i skutki procesów migracyjnych,
etnicznych i rasowych mających miejsce
w społeczeństwach amerykańskich na przykładzie
ewolucji gatunków literackich służących analizie
konstrukcji tożsamości

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U06

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student poprzez wnikliwą analizę i interpretację
wybranych tekstów literackich jest społecznie wrażliwy
na problemy różnic etnicznych, rasowych i wszelkich
form dyskryminacji

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K04 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Tematy spotkań:
1. Wprowadzenie
2. Truposz/Dead Man film
3. Klub śpiewających rzeźników Louise Erdrich
4. Kolor purpury/The Color Purple film
5. Kolor purpury Alice Walker
6. Błoto/Mudbound film
7. Błoto Hillary Jordan
8. Avatar film
9. Słowo las znaczy świat Ursula LeGuin
10. Droga/The Road film
11. Droga Cormac McCarthy
12. Zatwierdzenie tematów prac.
13. Zatwierdzenie tematów prac.
14. Zatwierdzanie tematów prac.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej
obecność obowiązkowa, aktywność na zajęciach oraz esej zaliczeniowy w
języku angielskim (70% treść, 30% poprawność językowa)i: 10 stron,
czcionka 12 Times New Roman, podwójny odstęp, temat uzgodniony z
wykładowcą i dotyczący listy lektur, bibliografia i przypisy obowiązkowe
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Brazylia we współczesnym świecie (P)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13F0.5cb4256abcdb9.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.IASP-FDS1-24

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej Brazylii: brazylijskiego społeczeństwa, kultury brazylijskiej i procesu
jej formowania, polityki i gospodarki

C2 Omówienie fundamentalnych prac brazylijskich pisarzy, antropologów, historyków i socjologów

C3 Zastosowanie wiedzy zdobytej dzięki lekturze zadanych tekstów do analizy zjawisk wyróżniających brazylijskie
społeczeństwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie kluczowe elementy kultury
brazylijskiej, rozumie koncepcję m.in. „człowieka
serdecznego”, „jeitinho”, rozumie zróżnicowanie
socjokulturowe Brazylijczyków oraz procesy
historyczne, które przesądziły o specyfice
społeczeństwa Brazylijskiego

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W07 esej, prezentacja

W2

Student zna najważniejsze problemy społeczeństwa
Brazylijskiego: nierówności społeczne i ich źródło,
skalę przemocy w szczególności w uboższych
dzielnicach wielkich miast, trudności z dostępem
do edukacji na wysokim poziomie i publicznych szkół
wyższych

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W07 esej, prezentacja

W3

najważniejsze postaci brazylijskiej polityki XX i XXI
wieku, okres getulizmu i Estado Novo, czasy dyktatury
wojskowej i proces redemokratyzacji państwa jak
również przemiany polityczno-społeczne zachodzące
w państwie u progu XXI wieku

LAT_K1_W04 esej, prezentacja

W4

sytuację gospodarczą Brazylii na początku XXI wieku:
okres dynamicznego wzrostu w okresie prezydentury
Luli da Silvy, kryzys gospodarczy po 2014 roku
i program reform prezentowany przez rząd Michela
Temera i Jaira Bolsonaro

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przedstawić zachodzące w Brazylii procesy społeczne,
które przesądziły o kształcie brazylijskiego
społeczeństwa na początku XXI wieku

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04

esej, prezentacja

U2
zastosować teoretyczne koncepcje "tłumaczy
brazylijskości" analizowane na zajęciach do analizy
współczesnych zjawisk brazylijskiego życia
społecznego

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U05

esej, prezentacja

U3
krytycznie odnieść się do polskich i zagranicznych
materiałów prasowych poświęconych sytuacji
społecznej, politycznej oraz gospodarczej Brazylii

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 aktywnej samodzielnej pracy LAT_K1_K01, LAT_K1_K02 prezentacja

K2 uczestniczenia w dyskusji podczas zajęć, w tym
komentowania zadanych tekstów LAT_K1_K02 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do zajęć 20
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przygotowanie referatu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie - najważniejsze informacje o państwie; Czy Brazylia jest państwem
latynoamerykańskim?; Kim są Brazylijczycy? Brazylijczyk jako „człowiek
serdeczny”; Mit demokracji rasowej I; Mit demokracji rasowej II; Wyzwania
społeczne Brazylii. Życie codzienne Brazylijczyków I; Wyzwania społeczne Brazylii.
Życie codzienne Brazylijczyków II; Przemoc w Brazylii; Krótka historia literatury
brazylijskiej; Potęga brazylijskiego dźwięku; Brazylia jako kraj przyszłości; Brazylia
na początku XXI wieku; Brazylia na początku XXI wieku II. Rządy Michela Temera i
Jaira Bolsonara; Brazylia zieloną potęgą?

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej, prezentacja

Krótka recenzja (ewentualnie esej) oraz dłuższy esej składany pod koniec
semestru związane z tematyką zajęć. Prace będą miały na celu
weryfikację wiedzy jak również umiejętności analizy sytuacji społeczno-
politycznej Brazylii. Do oceny wliczać się będzie również (30%) aktywność
na zajęciach i wykazanie się znajomością zadanych lektur.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie Ameryką Łacińską i w szczególności Brazylią, jej społeczeństwem, kulturą, polityką i gospodarką. Do
zaliczenia przedmiotu wymagana będzie obecność studenta na min. 70% zajęć, pozostałe zajęcia powinny zostać
usprawiedliwione.
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Contemporary America: A Documentary Story (KS)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13F0.1585139228.20

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kurs omawia szeroko rozumianą problematykę współczesnych Stanów Zjednoczonych. Analizowane zjawiska są
ilustrowane wybranymi filmami dokumentalnymi w anglojęzycznej wersji językowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 wybrane zjawiska społeczne, polityczne i gospodarcze
w dzisiejszych Stanach Zjednoczonych.

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06 raport
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W2
zależności zachodzące pomiędzy zjawiskami
ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi
w dzisiejszych Stanach Zjednoczonych.

LAT_K1_W05,
LAT_K1_W06 raport

W3 kluczowe znaczenie możliwości pozyskiwania
informacji na omawiane tematy LAT_K1_W08 raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać krytycznej analizy wybranych przykładów
zjawisk zachodzących we współczesnych Stanach
Zjednoczonych

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U07 raport

U2
posługiwać się swobodnie fachowym językiem
angielskim dzięki projekcjom filmów dokumentalnych
w tymże języku

LAT_K1_U08 raport

U3 przygotować pisemną analizę wybranego przez siebie
(lecz w porozumieniu z prowadzącym) tematu

LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07 raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 aktywnej i twórczej pracy naukowej LAT_K1_K02,
LAT_K1_K03, LAT_K1_K05 raport

K2 odpowiedzianego działania na rzecz udowodnienia
swoich przekonań i racji

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K03, LAT_K1_K04 raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie raportu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

problemy gospodarcze (kryzys, deficyt budżetowy, miejsca pracy); surowce
energetyczne; ochrona i degradacja środowiska naturalnego w USA; język
angielski w wersji amerykańskiej; przemysł żywnościowy; więziennictwo;
doradztwo polityczne; równouprawnienie kobiet; problem poszanowania
prywatności w czasach internetu; wolność słowa

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład raport Przygotowanie dwóch raportów (policy briefs) na wybrany przez studenta
temat po wcześniejszej akceptacji przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średnim.
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Ameryka prekolumbijska - polityka i społeczeństwo (P)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.13F0.5cb42579d64f8.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.IASP-FDP1-29

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studenta z procesem kształtowania społeczeństw amerykańskich okresu przed-
hiszpańskiego w kontekście przemian społecznych, organizacji politycznej i najważniejszych osiągnięć
w dziedzinie kultury. Kurs dedykowany osobom faktycznie zainteresowanym okresem prekolumbijskim w dziejach
Ameryk

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 88 / 213

W1
genezę oraz proces kształtowania organizmów
społeczno-politycznych społeczeństw amerykańskich
okresu prekolumbijskiego

LAT_K1_W04 egzamin pisemny

W2
na czym polega zróżnicowanie regionalne
społeczeństw amerykańskich w zakresie kształtowania
polityki i relacji społecznych w okresie
prekolumbijskim

LAT_K1_W05 egzamin pisemny

W3
żródła procesów i fundamenty kształtowania się
cywilizacji latynoamerykańskiej w czasach
nowożytnych

LAT_K1_W03 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wskazać genezę i zdefiniować proces ewolucji
społeczeństw amerykańskich w kontekście
zróżnicowania form organizacji politycznej i społecznej

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03 egzamin pisemny

U2 zdefiniować źródła procesu zróżnicowania kulturowego
i religijnego społeczeństw amerykańskich LAT_K1_U03 egzamin pisemny

U3

potrafi odnieść się krytycznie oraz przedstawić
w formie ustnej i pisemnej zagadnienia dotyczące
problemów politycznych i społecznych na obszarze
amerykańskim w okresie prekolumbijskim
z zastosowaniem specjalistycznej terminologii

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykorzystywania swojej wiedzy w dalszej karierze
zawodowej oraz krytycznej analizy treści
funkcjonujących w przestrzeni publicznej

LAT_K1_K01, LAT_K1_K05 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 2

zbieranie informacji do zadanej pracy 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Ameryka prekolumbijska: regionalne zróżnicowanie, środowisko geograficzne i
jego wpływ na kształtowanie instytucji społeczno-politycznych; Region Tradycji
Andyjskiej: kształtowanie podstaw cywilizacji andyjskiej; sytuacja geopolityczna i
podstawy gospodarcze do połowy XV wieku; Państwo Inków: polityka integracji,
formy ekspansji, podstawy gospodarcze i podziały społeczne; Państwo Inków: kult
państwa - kult władcy, ideologia imperialna; Sztuka i architektura Regionu Tradycji
Andyjskiej; Mezoameryka: zróżnicowanie regionalne, wpływ środowiska
geograficznego na kształtowanie instytucji społeczno-politycznych; Jukatan i
Centralny Meksyk w okresie klasycznym: podstawy gospodarcze, formy
organizacji społeczno-politycznej, rywalizacja i kontakty kulturowe; Jukatan i
Centralny Meksyk w okresie post-klasycznym; Państwo Trójprzymierza: koncepcja
państwa, organizacja społeczna, ideologia imperialna; Sztuka i architektura
obszaru Mezoameryki.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach (minimum 60%
obecności) oraz zaliczenie pisemnego egzaminu końcowego (część
testowa, pytania opisowe, mapy). Z egzaminu należy uzyskać minimum
55% punktów. Do egzaminu obowiązuje treść wykładu oraz zagadnienia
wskazane w literaturze obowiązkowej do każdego z tematów zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Architektura i sztuka w Ameryce Łacińskiej (KS)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13F0.1585139576.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniani dotyczącymi rozwoju architektury i sztuki
w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 miejsce i rolę sztuki i architektury w kulturze
latynoamerykańskiej LAT_K1_W03 egzamin pisemny
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W2
zna i rozumie rolę sztuki jako środka integracji
społecznej; zna i rozumie rolę sztuki i architektury
w kształtowaniu i wyrażaniu tożsamości społeczeństw
latynoamerykańskich

LAT_K1_W03 egzamin pisemny

W3
student zna wybrane aspekty historii sztuki
i architektury regionu oraz ich główne osiagnięcia; zna
ich miejsce w historii sztuki i architektury świata

LAT_K1_W03 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi identyfikować wybrane dzieła sztuki i ich
twórców; identyfikować wybrane osiągnięcia
architektury regionu

LAT_K1_U04 egzamin pisemny

U2
określić rolę i znaczenie wybranych czynników
i procesów społecznych i politycznych na rozwój sztuki
i architektury w regionie

LAT_K1_U04 egzamin pisemny

U3
określić miejsce i rolę sztuki i architektury
latynoamerykańskiej w historii sztuki i architektury
świata

LAT_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student wykazuje się wrażliwością społeczną; ma
świadomość roli zjawisk kulturowych dla kształtowania
postaw i więzi społecznych

LAT_K1_K05 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sztuka i architektura prekolumbijska. Epoka kolonialna (sztuka i budowle sakralne
i świeckie; wpływy lokalne); barok latynoamerykański. Sztuka a tożsamość
narodowa. Sztuka i rewolucja; muralizm meksykański. Modernizm. Przestrzeń
publiczna a społeczeństwo – architektura rozwoju/postępu. Sztuka karaibska.
Sztuka i architektura współczesna. Graffiti, street art

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin pisemny (60 min) - warunkiem zaliczenia egzaminu jest
uzyskanie co najmniej 60% punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Używanie urządzeń elektronicznych na zasadach określonych przez prowadzącego
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El cine contemporáneo en América Latina (KS)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13D0.1586126975.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
W ramach kursu uczestnicy powinni zdobyć wiedzę o kinie latynoamerykańskim, o najważniejszych
współczesnych zjawiskach kinematograficznych w Ameryce Łacińskiej, o kulturze filmowej w różnych krajach
Ameryki Łacińskiej oraz umiejętność dostrzegania kulturowych i społecznych aspektów przedstawionych w filmie
latynoamerykańskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 najważniejsze kina narodowe i twórców filmowych
z Ameryki Łacińskiej

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W07 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 poddać analizie różne dzieła filmowe z Ameryki
Łacińskiej LAT_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 badawczego wykorzystywania filmowych tekstów
kultury LAT_K1_K01, LAT_K1_K05 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Introducción a la cinematografía latinoamericana
2. Teorías de cine latinoamericano
3. Historia
4. Nuevo cine latinoamericano
5. Cine documental
6. Cine experimental
7. Cine e identidad nacional
8. Cine, memoria y reconciliación
9. Cine de la calle
10. Cine mexicano
11. Cine cubano
12. Cinema Novo de Brasil
13. Nuevo cine argentino
14. Cine peruano
15. Como investigar el cine latinoamericano?

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Obecność (możliwe dwie nieobecności w semestrze),
możliwość zrealizowania dodatkowej prezentacji dotyczącej kinematografii
latynoamerykańskiej za punkty, zdanie egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy
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Literatura Brazylii (KS)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13D0.1585090338.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student zapozna się z podstawowymi informacjami na temat historii literatury brazylijskiej i jej odmienności
w kontekście latynoamerykańskim

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
posiada uporządkowaną wiedzę na temat historii
literatury Brazylijskiej oraz rozumie jej dystynktywność
na tle literatury latynoamerykańskiej

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W02 egzamin pisemny
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W2 wybrane zagadnienia polityczne, filozoficzne,
religioznawcze z kręgu kultury luzofońskiej LAT_K1_W05 egzamin pisemny

W3
wybrane teksty/fragmenty tekstów literatury
brazylijskiej, procesy ich tworzenia i odbioru,
periodyzację oraz tendencje rozwojowe

LAT_K1_W02 egzamin pisemny

W4
literackie odzwierciedlenie procesów społecznych
zachodzących w Brazylii (kolonialnej, imperialnej,
republikańskiej)

LAT_K1_W03 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 krytycznie analizować teksty literatury brazylijskiej LAT_K1_U03 egzamin pisemny

U2
wyszukać, dokonać selekcji, analizy i oceny informacji
ze źródeł tradycyjnych oraz elektronicznych
i przedstawić na tej podstawie krytyczne sądy

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02 egzamin pisemny

U3 odnieść procesy społeczne przedstawione w dziełach
literackich do rzeczywistości epoki

LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnego rozwoju własnej wiedzy i umiejętności
oraz jest świadomy potrzeby ciągłego dokształcania
się

LAT_K1_K01, LAT_K1_K02 egzamin pisemny

K2 samodzielnej krytycznej analizy tekstów literackich
i dalszego śledzenia rozwoju literatury Brazylii LAT_K1_K04, LAT_K1_K05 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Literatura informacyjna, Literatura Jezuitów, Arkadyzm, Romantyzm, Realizm,
Modernizm, Postmodernizm i regionalizm, Współczesność

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
obowiązkowa obecność na wykładach (dopuszczalne dwie nieobecności
nieusprawiedliwione), czytanie zadanych lektur oraz ocena pozytywna z
egzaminu pisemnego
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Antyamerykanizm: przyczyny, formy, skutki (P)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13D0.5cb425751f1e5.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.IASP-FDS2-23

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z pojęciem antyamerykanizmu, jego definicjami, historyczną ewolucją i współczesnym
wymiarem

C2 prezentacja zjawisk kluczowych dla powstawania zjawiska antyamerykanizmu w ujęciu historycznym
i współczesnym

C3 omówienie na wybranych przykładach form historycznego i współczesnego antyamerykanizmu

C4 nauczenie studentów dostrzegania i prognozowania krótko- i długoterminowych skutków zjawiska
antyamerykanizmu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 czym jest antyamerykanizm, jego definicje,
historyczną ewolucję zjawiska

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny

W2 główne przyczyny - historyczne i współczesne -
antyamerykanizmu, ich złożoność i wielowymiarowość

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny

W3
najważniejsze przykłady zjawisk negatywnie
nacechowanych zachowań wymierzonych w USA jako
państwo, jego obywateli, kulturę, sztukę, cywilizację

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny

W4 konsekwencje dla USA i innych państw świata
wynikające z postaw antyamerykańskich

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
podać podstawowe definicje antyamerykanizmu,
wskazać jego najbardziej powszechne formy oraz
wyprowadzić płynące z nich skutki

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny

U2
rozpoznawać i wykorzystywać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy zjawiska
antyamerykanizmu

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

egzamin pisemny

U3 dostrzegać zależności przyczynowo-skutkowe
związane z antyamerykanizmem

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 aktywnej pracy samodzielnej oraz grupowej
LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02,
LAT_K1_K03,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05

egzamin pisemny

K2 publicznego przedstawiania swoich argumentów
i odpowiedzi na ich potencjalną krytykę

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02,
LAT_K1_K03,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05

egzamin pisemny

K3
zastosowania w praktyce uzyskanej wiedzy celem
diagnozowania, zapobiegania i niwelowania skutków
zjawiska antyamerykanizmu w życiu społecznym,
kulturowym, publicznym i prywatnym

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02,
LAT_K1_K03,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05

egzamin pisemny
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Definicje - historyczne i współczesne zjawiska antyamerykanizmu. Historyczna
ewolucja zjawiska. Podstawowe przyczyny umożliwiające istnienie
antyamerykanizmu. Antyamerykanizm w polityce, sztuce, kulturze.
Antyamerykanizm vs. amerykanizm. Hard power, soft power, smart power.
Dyplomacja publiczna. Antyamerykanizm islamski. Antyamerykanizm w ujęciu
azjatyckim. Antyamerykanizm w Rosji. Antyamerykanizm europejski.
Antyamerykanizm w Amerykach.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego,
podczas którego studenci będą musieli odpowiedzieć w sposób opisowy
na postawione pytania dotyczące problematyki poruszanej podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zajęcia fakultatywne (P) - wykład
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13D0.1590057420.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 posiada wiedzę na temat struktur i instytucji życia
społecznego państw amerykańskich

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W05 egzamin pisemny / ustny

W2
mechanizmy działania instytucji politycznych
i społecznych funkcjonujących w państwach
amerykańskich

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

W3
struktury i normy oraz procesy polityczne i społeczne
zachodzące na kontynencie amerykańskim, a także
teorie je wyjaśniające

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu analizy
procesów politycznych, społecznych i kulturowych

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02 egzamin pisemny / ustny

U2
samodzielnie poszerzać swoją wiedzę dotyczącą
przeszłych i współczesnych zjawisk i procesów
polityczno-społeczno-kulturowych

LAT_K1_U07 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznego odbioru teksów naukowych i medialnych LAT_K1_K05 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe obejmują tematykę związaną z różnorodnymi zagadnieniami
politycznymi, prawnymi i społecznymi w wymiarze amerykańskim. Tematem zajęć
fakultatywnych mogą być kwestie teoretyczne i praktyczne związane z systemami
politycznymi i społecznymi, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym.
Informacja o konkretnej tematyce zajęć w danym roku akademickim jest
udostępniana na stronie internetowej Instytutu Amerykanistyki i Studiów
Polonijnych oraz na tablicy ogłoszeń przed rozpoczęciem roku akademickiego.
Zajęcia prowadzone są na ogół w języku polskim, choć dopuszcza się także
fakultety w języku obcym (w tym prowadzone przez profesorów wizytujących).

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny Szczegółowe informacje dotyczące warunków zaliczenia przedmiotu
są ogłaszane przez prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Konwersatorium: obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalne dwie nieobecności, każda kolejna musi zostać
zaliczona w formie uzgodnionej z prowadzącym.
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Metody badań społecznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.120.5cb4257a645ba.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED

Kod USOS
WSM.IASP-LL8

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności dyskusji na temat różnorodnych metod i podejść badawczych
w prowadzeniu badań naukowych oraz przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych. Po
ukończeniu kursu Uczestnicy/Uczestniczki potrafią wykorzystać poznane metody oraz paradygmaty w analizie
wybranych zjawisk społecznych i politycznych oraz przedstawić wyniki swoich badań w ustrukturyzowanej formie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
kluczowe zagadnienia z zakresu metodologii nauk
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod
i paradygmatów stosowanych w badaniach
amerykanistycznych

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2 znaczenie różnorodnych podejść badawczych w
prowadzeniu badań społecznych i politologicznych.

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt

W3 główne narzędzia służące do wyszukiwania informacji
naukowej i jej krytycznej oceny. LAT_K1_W02 zaliczenie na ocenę,

projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystać poznane metody i paradygmaty
badawcze do analizy konkretnych zjawisk dotyczących
latynoamerykańskich kultur, życia politycznego i 
społecznego.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2 samodzielnie wyszukiwać i krytycznie oceniać
informacje naukowe i inne źródła wiedzy.

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

projekt

U3 przedstawiać w ustrukturyzowanej formie wyniki
swoich badań.

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
prezentowania wiedzy podczas dyskusji dydaktycznej
oraz przygotowywania wystąpień publicznych
i projektów naukowych samodzielnie lub w zespole.

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K05 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych; Poszukiwanie i krytyczna ocena
informacji / korzystanie ze źródeł wiedzy; Etapy procesu badawczego /
Formułowanie
tematu, konceptualizacja, operacjonalizacja; Teorie i paradygmaty w badaniach
naukowych; Logika języka naukowego; Analiza treści; Eksperyment w badaniach
społecznych i politologicznych; Etyka w badaniach; Wywiad / Ankieta; Dyscyplina
politologiczna

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę,
projekt

Kolokwium w formie pisemnej obejmuje materiał omówiony podczas
zajęć. Kolokwium złożone jest z pytań otwartych, pół-otwartych oraz
krótkich zadań. Prezentacja zespołowa projektów badawczych
wybranych przez Uczestników/Uczestniczki kursu. Prezentacje
oceniane są wg następujących kryteriów: poprawność metodologiczna
i rodzaj wykorzystanych źródeł, struktura, logika i forma prezentacji,
wkład pracy i staranność edycyjna. Obecność obowiązkowa.
Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Każdą kolejną
należy odpracować w formie uzgodnionej z prowadzącymi najpóźniej
tydzień przed terminem kolokwium. 5 nieobecności oznacza
niezaliczenie kursu (za wyjątkiem nieobecności usprawiedliwionych
zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem o działalności
związanej z UJ). Aktywny udział w dyskusji na podstawie
przeczytanych tekstów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Społeczeństwa Ameryki Łacińskiej - wprowadzenie do problematyki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.120.5cb4257a7da01.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.IASP-LL9

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest wprowadzenie do wybranych zagdnień społeczno-kulturowych oraz demograficznych regionu
Ameryki Łacińskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 zna historyczne i społeczno-polityczne uwarunkowania
rozwoju społeczeństw latynoamerykańskich

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2
zna główne teorie dotyczące genezy i interpretacji
procesów oraz zjawisk społecznych w Ameryce
Łacińskiej

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3
posiada podstawową wiedzę na temat aktualnych
procesów i zjawisk społecznych w państwach
latynoamerykańskich

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi dostrzegać i analizować aktualne procesy
i zjawiska społeczne w państwach
latynoamerykańskich

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2
rozumie, analizuje i wyjaśnia mechanizmy tworzenia
i funkcjonowania wielokulturowych społeczeństw
latynoamerykańskich

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3
potrafi efektywnie gromadzić i przedstawić w formie
pisemnej i ustnej wiedzy na temat zjawisk społecznych
charakterystycznych dla państw latynoamerykańskich

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest wrażliwy na problemy różnic etnicznych, rasowych
i wszelkich form dyskryminacji LAT_K1_K05 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 60

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

przygotowanie projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
195

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia wprowadzające, problemy polityczne i gospodarcze regionu.
Formowanie się społeczeństw/narodów latynoamerykańskich. Rozwój miast
latynoamerykańskich, wstęp do problemów miast. Rasa i etniczność w Ameryce
Łacińskiej w ujęciu historycznym. Efekt spotkania kultur - synkretyzm. Rola kobiet
w społeczeństwach latynoamerykańskich, ruch kobiet i problemy kobiet w zarysie.
Rozwój struktury klasowej. Współczesne zróżnicowanie rasowe i etniczne regionu,
pluralizm kulturowy. Procesy migracji, disapora latynoamerykańska w USA. Ruchy
społeczne, prawa kulturowe, ruchy etniczne - w zarysie. Wprowadzenie do
problemów społecznych w regionie

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Egzamin pisemny (60 min) - warunkiem podejścia do egzaminu jest
zaliczenie ćwiczeń; warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co
najmniej 60% punktów. Egzamin obejmuje całość materiału omawianego
w czasie wykładów oraz ćwiczeń.

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń są: (1) obowiązkowa obecność (możliwe 2
nieobecności w semestrze), (2) przygotowanie do zajęć oraz aktywność
na zajęciach, (3) przygotowanie projektu na wybrany temat wykraczający
poza zakres omawianego materiału i jego prezentacja oraz/lub zaliczenie
kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa - dopuszczalne są dwie nieobecności, każdą kolejną należy zaliczyć w formie
uzgodnionej z prowadzącym. Używanie urządzeń elektronicznych na zasadach określonych przez prowadzącego
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Kompozycja tekstów akademickich
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.120.5cb4256ef230b.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.IASP-LL18

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Doskonalenie umiejętności tworzenia tekstów naukowych, popularno-naukowych oraz użytkowych.

C2 Doskonalenie poprawności językowej i stylistycznej testów pisanych na poziomie akademickim.

C3 Przygotowanie studentów do pisania pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

zna zasady konstruowania pisanych tekstów
naukowych i popularno-naukowych odnoszących się
do nauk o polityce i administracji, ze szczególnym
uzwględnieniem tekstów poruszających tematykę
latynoamerykanistyczną.

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W04 zaliczenie na ocenę

W2

posiada wiedzę niezbędną do dokonania
merytorycznej i stylistyczej analizy tekstów
naukowych i popularno-naukowych związanych
z naukami o polityce i administracji, ze szczególnym
uzwględnieniem tekstów poruszających tematykę
latynoamerykanistyczną.

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W04 zaliczenie na ocenę

W3 zna i rozumie metodologię badań społecznych
odnoszących się do nauk o polityce i  administracji.

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi przygotować poprawnie skonstruowany pod
względęm merytorycznym i językowym artykuł
naukowy i popularno-naukowy związany z naukami
polityce i administracji oraz odnoszący się
do problematyki latynoamrykańskiej.

LAT_K1_U06 zaliczenie na ocenę

U2
potrafi przygotować plan własnej pracy badawczej
zmierzającej do napisania tekstu naukowego / pracy
dyplomowej z zakresu nauk o polityce i administracji
i odnoszącej się do problematyki latynoamerykańskiej.

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U3
potrafi przedstawić w ustrukturyzowaniej formie
pisemnej wyniki swojej pracy badawczej z zakresu
nauk o polityce i administracji i odnoszącej się
do problematyki latynoamerykańskiej.

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
potrafi w sposób pogłębiony analizować
komunikowane mu treści i umiejętnie wykorzystywać
nabytą wiedzę zarówno w przestrzeni akademickiej jak
i zawodowej.

LAT_K1_K01, LAT_K1_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie prac pisemnych 50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 113 / 213

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omówienie zasad dotyczących sporządzania streszczeń artykułów naukowych,
tekstów eseistycznych i popularno-naukowych; omówienie różnych stylów tekstów
naukowych odnoszących się do nauk o polityce i administracji; teksty naukowe-
teksty eseistyczne w perspektywie porównawczej; stylistyczna analiza tekstów
naukowych i popularno-naukowych; dyskus w tekstach naukowych i popularno-
naukowych; zasady konstruowania artykułów argumetacyjnych i polemicznych:
umiejętność argumentowania, prezentowanie sposobu wnioskowania; prace
dyplomowe: sposoby kształtowania struktury pracy naukowej: key points,
planowanie pracy (plan pracy), teza badawcza, pytanie badacze, wstęp i
konkluzja; omówienie zasad tworzenia przypisów i bibliografii w tekstach
naukowych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Student otrzymuje zaliczenie na podstwie oddanych i pozytywnie
zaliczonych wszystkich prac pisemnych (3 prace: recenzja, tekst
argumentacyjny, artykuł naukowy) uzyskując min. 60% z każdej z nich.
Przy ocenie końcowej uwzględniany jest również aktywny udział studenta
w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w
semestrze.
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Dzieje Ameryki Łacińskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.120.5cb4257a98753.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia, 0312Politologia i wiedza o
społeczeństwie

Kod USOS
WSM.IASP-LL10

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu Dzieje Ameryki Łacińskiej (XV-XIX wiek) jest zapoznanie studentów ze społeczną i polityczną historią
regionu oraz najważniejszymi zagadnieniami z dziedziny rozwoju kulturowego, politycznego i gospodarczego
społeczeństw Ameryki Łacińskiej od czasów tuż przed konkwistą po koniec okresu republikańskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
procesy migracji, genezę struktury etniczno-rasowej
oraz zmian demograficznych zachodzących na terenie
Ameryki Łacińskiej i obszaru Karaibów w okresie XV-
XIX wieku

LAT_K1_W03 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2
przyczyny powstawania i rozwoju procesów
społecznych i politycznych zachodzących
w społeczeństwach latynoamerykańskich okresu
kolonialnego i republikańskiego

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

genezę i rozwój różnorodnych teorii społecznych
i instytucji politycznych kształtujących gospodarkę,
stosunki międzynarodowe i zjawiska społeczne
obszaru Ameryki Łacińskiej i Karaibów w okresie XV-
XIX wieku

LAT_K1_W05,
LAT_K1_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wskazać i zdefiniować genezę oraz czynniki rozwoju
i ewolucji różnorodnych relacji społecznych na terenie
Ameryki Łacińskiej (efekty migracji, kolonizacji,
niewolnictwa, ruchów niepodległościowych, konfliktów
zbrojnych)

LAT_K1_U01 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

wskazać i zdefiniować podstawowe tendencje
w zakresie rozwoju literatury i sztuki okresu
kolonialnego i republikańskiego w odniesieniu
do sytuacji politycznej i przemian kulturowych
zachodzących na obszarze Ameryki Łacińskiej
i Karaibów

LAT_K1_U04 egzamin pisemny

U3

wskazać instytucje, wyjaśnić procesy polityczne,
zdefiniować normy polityczno-prawne oraz wyjaśnić
uwarunkowania gospodarcze rozwoju społeczeństw
latynoamerykańskich oraz zaprezentować je w formie
ustnej w trakcie dyskusji i pisemnej w trakcie
egzaminu

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej analizy informacji pojawiajacych się
na temat obszaru Ameryki Łacińskiej i Karaibów
w sferze publicznej oraz współpracy i samodzielnego
prezentowania swojej wiedzy na szerszym forum

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

uczestnictwo w egzaminie 6

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 40

przygotowanie do sprawdzianu 30
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zbieranie informacji do zadanej pracy 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
186

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sytuacja geopolityczna w czasach tuż przez kontaktem na terenach cywilizacji
Inków i Azteków: modele rozwoju politycznego, podstawy gospodarcze.
Ameryka Łacińska doby konkwisty i w okresie kolonialnym – strategia podboju,
sytuacja geopolityczna XVI-XVIII wiek, tworzenie i funkcjonowanie struktur
instytucjonalnych, podstawy gospodarcze, rywalizacja międzynarodowa.
Ameryka Łacińska w XIX wieku – wojny niepodległościowe i kształtowanie
narodów-państw latynoamerykańskich, kształtowanie tożsamości narodowej,
nowe struktury polityczne, społeczne i gospodarcze, masowe migracje, konflikty
zbrojne, relacje Ameryka Łacińska - USA.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Obowiązuje minimum 60% obecności na wykładach. Egzamin pisemny
(test, pytania otwarte, definicje) na zakończenie całego kursu. Z egzaminu
należy uzyskać minimum 60% punktów. Treść egzaminu obejmuje całość
kursu (okres konkwisty - okres kolonialny - okres republikański). Do
egzaminu końcowego są dopuszczone osoby, które mają zaliczone
ćwiczenia

ćwiczenia zaliczenie pisemne

Zaliczenie z ćwiczeń odbędzie się w dwóch częściach: z części
prekolumbijskiej i części kolonialnej (1); z części wojen
niepodległościowych i kształtowania republik latynoamerykańskich (2).
Kolokwia będą miały formę pisemnego testu, pracy z mapą i komentarzy
materiału źródłowego. Należy uzyskać minimum 60% punktów z każdego
kolokwium. Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest 90% obecności oraz
aktywność podczas zajęć (dodatkowa punktacja przy ocenie końcowej).

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie dotyczy
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Kultura miejska w Ameryce Łacińskiej (KS)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13A0.1585139426.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.IASP-KON1-2

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W ramach kursu uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat miast, miejskiej kultury oraz miejskich studiów
kulturowych w Ameryce Łacińskiej. Celem konwersatorium jest dostarczenie uczestnikom wiedzy oraz
umożliwienie dyskusji na temat historii miast, procesów urbanizacji, migracji wewnętrznych i współczesnej
miejskiej zmiany kulturowej oraz społecznej w Ameryce Łacińskiej, a także analiza wybranych przedstawień
latynoamerykańskich miast w sztuce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student/ka kończący/a kurs posiada poszerzony zasób
wiadomości na temat zagadnień związanych
z latynoamerykańską kulturą miejską i miejskimi
studiami kulturowymi.

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2
student/ka posada wiedzę na temat związków
pomiędzy manifestacjami kultury miejskiej
a procesami społecznymi, politycznymi
i ekonomicznymi.

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student/ka potrafi opisać i zanalizować procesy
urbanizacyjne w Ameryce Łacińskiej.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2 zidentyfikować najważniejsze zjawiska i procesy
w obrębie latynoamerykańskiej kultury miejskiej.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3
wykorzystać nabytą wiedzę do analizy najnowszych
zjawisk w obrębie latynoamerykańskiej kultury
miejskiej.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4
dostrzec podobieństwa i różnice pomiędzy procesami
i manifestacjami kultury miejskiej w różnych częściach
świata.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student/ka jest świadomy/a swojej wiedzy
i umiejętności analizy zagadnień współczesnej kultury
miasta.

LAT_K1_K01, LAT_K1_K05 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 45

przygotowanie do zajęć 45

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Wprowadzenie do latynoamerykańskich studiów miejskich; 2. Historia rozwoju
miast w Ameryce Łacińskiej; 3. Latynoamerykańskie mega-miasta; 4. Nieformalne
(popularne) osiedla w Ameryce Łacińskiej; 5. Przestrzenne i społeczne podziały w
latynoamerykańskich miastach; 6. Miejska przestrzeń publiczna w Ameryce
Łacińskiej; 7. Społeczeństwo obywatelskie w latynoamerykańskich miastach; 8.
Latynoamerykańskie programy miejskich polityk kulturowych; 9. Miasto
rzeczywiste i wyobrażone: Lima; 10. Miasto rzeczywiste i wyobrażone: Mexico
City; 11. Miasto rzeczywiste i wyobrażone: Buenos Aires.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, prezentacja Obecność (2 możliwe nieobecności) i aktywność podczas
zajęć, prezentacja i kolokwium końcowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy
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Super żołnierz (P)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13A0.1585090014.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.IASP-KON1-16

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 wprowadzenie do zagadnień biotechnologii, rewolucji biotechnologicznej, „wzmacniania” człowieka i ich
wykorzystania dla celów wojskowych w Stanach Zjednoczonych

C2 prezentacja i analiza różnorodnych zastosowań osiągnięć rewolucji biotechnologicznej przez amerykańskie siły
zbrojne

C3
omówienie konsekwencji społecznych i etycznych biotechnologizacji amerykańskiego super żołnierza
i pobudzenie akademickiej refleksji bioetycznej nad konsekwencjami biotechnologicznego wzmacniania
i przekształcania żołnierza

C4 refleksja na temat tego, na ile wizje fantastyki naukowej stają się naukową rzeczywistością

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 istotę i charakter rewolucji biotechnologicznej oraz
różne jej formy i zastosowania w sferze sił zbrojnych LAT_K1_W04 egzamin pisemny, esej,

prezentacja

W2 dylematy etyczne i ryzyko wiążące się z wdrażaniem
biotechnologii w sferze wojskowej LAT_K1_W04 egzamin pisemny, esej,

prezentacja

W3
najważniejsze funkcje zastosowania innowacji
biotechnologicznych w amerykańskich siłach
zbrojnych

LAT_K1_W04 egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizowania transformacji sił zbrojnych pod wpływem
współczesnego rozwoju naukowo-technicznego LAT_K1_U07 egzamin pisemny, esej,

prezentacja

U2
omówienia najważniejszych innowacji i rozwiązań
w sferze psychofarmakologii, neurotechnologii,
cyborgizacji i inżynierii genetycznej

LAT_K1_U07 egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U3 dokonania pogłębionej refleksji nad konsekwencjami
transhumanizacji sił zbrojnych i kondycji postludzkiej LAT_K1_U07 egzamin pisemny, esej,

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielne, krytyczne, i twórcze myślenie LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K05

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

K2 kompetentnej i prezentacji treści i ich oryginalnej
naukowej analizy

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K05

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do zajęć 40

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie projektu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rewolucja biotech. Wielka konwergencja; Amerykańskie siły zbrojne w dobie
biotechnologii; Rekrutacja: neurobiologia i profilowanie genetyczne;
Psychofamarkologiczne zarządzanie zmęczeniem: „go pills” i „no-go pills”;
Zachipowani żołnierze; Wzmacnianie przez neurostymulowanie; Egzoszkielet
bojowy, Warrior Web i TALOS; Interfejs mózg-komputer, mózg-mózg;
Rekonfigurowanie: modyfikacje genetczne?; Ratowanie rannych i medycyna
rekonfiguracyjna; Bioniczna proteza ręki; W stronę zapobiegania PTSD; Od
fantastyki naukowej do fantastycznej nauki. Dylematy bioetyczne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Na ocenę końcową kursu składa się: ocena z egzaminu (50%) oraz
ocena z udziału w zajęciach (50%), na którą wpływa: (1)
aktywność, (2) przygotowanie i przedstawienie prezentacji oraz
karty pracy, (3) esej. Egzamin: pytania testowe zamknięte, pytania
testowe otwarte (opisowe). Obowiązkowa obecność. Dopuszczalne
dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Każda nadprogramowa
zaliczana w formie dodatkowego eseju (na temat uzgodniony z
prowadzącym).

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowa obecność, dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności
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Społeczeństwo i polityka w Argentynie (P)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13A0.5cb4256c8ce21.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.IASP-KON1-17

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Studenci zaznajomieni zostaną z podstawowymi informacjami na temat Argentyny w wymiarze politycznym
i społecznym.

C2 Studenci poznają najważniejsze zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe determinujące argentyńską specyfikę
zarówno w odniesieniu do innych państw latynoamerykańskich, jak i całego świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student posiada podstawową wiedzę na temat
społeczeństwa i polityki Argentyny, również
w kontekście historycznym.

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W05 zaliczenie na ocenę

W2 student posiada wiedzę na temat miejsca Argentyny
w systemie hemisferycznym i globalnym. LAT_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyjaśnić specyfikę Argentyny na tle innych państw
latynoamerykańskich.

LAT_K1_U03,
LAT_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2
student samodzielnie analizuje najważniejsze zjawiska
społeczne determinujące kształt współczesnej
Argentyny.

LAT_K1_U05 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3
wykorzystać wiedzę dotyczącą argentyńskich ruchów
politycznych do analizy aktualnych zjawisk
społecznych

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4
student dostrzega związki między doświadczeniami
historycznymi Argentyny a aktualnymi wyzwaniami
społecznymi i politycznymi.

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U5 student identyfikuje argentyński dorobek kulturowy
i określa go w kontekście społecznym. LAT_K1_U04 zaliczenie na ocenę,

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student posiada wrażliwość na problemy społeczne
dotykające współczesną Argentynę. LAT_K1_K01, LAT_K1_K03 zaliczenie na ocenę,

prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 55

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Miejsce Argentyny w Ameryce Łacińskiej -podstawowe informacje. W1, W2
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2. Kształtowanie się narodu i państwa - migracje, „cywilizacja i barbarzyństwo”,
„podbój pustyni”. W1, U1, U4

3. Peronizm. W1, U2, U3, U4, K1

4. Rola sił zbrojnych w argentyńskiej polityce. W1, U1, U2, U4

5. Prawa człowieka i rozliczenia z dyktaturą 1976-1983. U2, U4, K1

6. Spór z Wielką Brytanią o Falklandy/Malwiny. W1, U2, U4

7. Piłka nożna w Argentynie. W1, U2, U5

8. Argentyńskie kino i telewizja. W1, U5

9. Argentyńska muzyka. W1, U5

10. Argentyńska sztuka i literatura. W1, U5

11. Problemy społeczne - ubóstwo, nierówności, przestępczość zorganizowana. W1, U2, U4, K1

12. Kirchneryzm. W1, U2, U3, U4

13. Współczesna pozycja Argentyny w regionie i na świecie. W1, U1

14. Współczesna argentyńska scena polityczna i rządy Mauricia Macriego. W1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, prezentacja Aktywne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie końcowego
kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia są obowiązkowe, możliwe są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Brak regularnego uczestnictwa w zajęciach
wiąże się z koniecznością przygotowania dodatkowego krótkiego eseju na temat uzgodniony z prowadzącą.
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Black Churches and African American Religiosity (KS)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13A0.1586120524.20

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Presenting the history of African American churches (Black churches).

C2 Discussing the role of the Black churches in African American culture.

C3 Analyzing the diversity and complexity of Black Christianity and presenting different forms of African American
religious practice.

C4 Analyzing different forms of socio-political engagement of the Black churches

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student knows and understands the evolution of
American and African American institutions, including
Black churches.

LAT_K1_W04 egzamin pisemny,
zaliczenie ustne, esej

W2
Student knows and understands past and present
processes and cultural phenomena connected with the
evolution of the Black churches.

LAT_K1_W04 egzamin pisemny,
zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student knows how to analyze social processes
connected with the development of religious
institutions.

LAT_K1_U02 egzamin pisemny,
zaliczenie ustne, esej

U2
Student knows how to identify and explain religious,
social, political and cultural processes using specific
academic terminology.

LAT_K1_U02 egzamin pisemny,
zaliczenie ustne, esej

U3
Student is able to take part in discussions concerning
socio-political and cultural dilemas concerning Black
churches and African American community.

LAT_K1_U06 zaliczenie ustne

U4
Student is able to analyze the history and socio-
political role of a selected church and present it in
a form of an essay.

LAT_K1_U06 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student is ready to take a critical approach to the
received information. LAT_K1_K05 egzamin pisemny,

zaliczenie ustne, esej

K2
Student is ready to critically evaluate his/her
knowledge concerning socio-political and cultural
aspects of creating specific religious institutions.

LAT_K1_K05 egzamin pisemny,
zaliczenie ustne, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 35

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie eseju 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe



Sylabusy 128 / 213

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The course presents history of Black churches in the US, offers an analysis of their
role in the American society, explains the complexity of Black Christianity, and
presents the variety of African American religious practice. It also focuses on
socio-political (non-)engagement of Black churches.

1. Religious diversity of American colonies.
2. Slave religions.
3. Slave owners and evangelization.
4. Evangelicalism and its role among the enslaved.
5. "Invisible religion".
6. First Black congregations and denominations.
7. The role of the Black churches during the Civil War, Reconstruction and the Jim
Crow Era.
8. Black churches and the Great Migration. Religion in the ghetto.
9. New religious movements in African American communities.
10. Civil Rights Movement. The role of the churches in social protests.
11. Alternative approaches to the civil rights struggle: Martin Luther King, Malcolm
X and James Cone.
12. Divisions among the Black churches and their role in the new reality. New
leaders and their churches.
13. Black worship. Music in Black worship: from spirituals through Gospel to Blues,
Jazz and Hip Hop.
14. New trends: Black mega-churches and the "prosperity gospel"
15. Contemporary social and community engagement of the Black churches.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, zaliczenie ustne, esej
Activity during class, discussions based on texts,
short exam and an essay concerning a selected
Black church.

Wymagania wstępne i dodatkowe
English knowledge - for discussions, reading academic text and writing essays - is required. Two absences are allowed, the
rest has to be made up after consultations with the lecturer. 
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American Religiosity in Film (KS)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13A0.1585138967.20

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z wiedzą na temat głównych nurtów religijnych w USA oraz sposobem ich prezentacji
w filmach fabularnych.

C2 Wyczulenie studentów na stereotypowe przedstawianie pewnych elementów głównych tradycji religijnych
w filmach. Analiza przyczyn powstania danych stereotypów. Zestawienie rzeczywistości z obrazem filmowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 historię głównych nurtów religijnych w USA LAT_K1_W04
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W2 genezę pluralizmu religijnego w USA LAT_K1_W06
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W3
proces i przyczyny tworzenia pewnych stereotypów
na temat poszczególnych grup religijnych oraz ich
występowania w filmach Hollywood

LAT_K1_W04
egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować proces rozwoju amerykańskiego pluralizmu
i głównych nurtów religijnych LAT_K1_U06 egzamin pisemny,

zaliczenie ustne

U2 brać udział w dyskusjach na temat religijności w USA LAT_K1_U06 zaliczenie ustne

U3 analizować stereotypy dotyczące głównych tradycji
religijnych w USA oraz ich reprezentacji w filmach LAT_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny swojej wiedzy w zakresie przemian
amerykańskiej religijności LAT_K1_K01 zaliczenie pisemne,

zaliczenie ustne

K2 krytycznego odbioru treści dotyczących głównych
nurtów religijnych w USA zawartych w filmach LAT_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K3 dyskusji nad stereotypami dotyczącymi różnych religii LAT_K1_K05 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do zajęć 50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

W czasie zajęć prowadzący:

1. przekaże studentom listę pytań do każdego filmu.

2. zaprezentuje film

3. omówi ze studentami film i ich odpowiedzi na pytania

4. zaprezentuje i wyjaśni podstawowe założenia teologiczne, historię i rolę
głównych nurtów religijnych w USA.
5. przekaże literaturę przedmioty

Tematy:

1. Purytanie: dziedzictwo reformacji, tradycja, teologia, przyczyny nietolerancji
religijnej w koloniach purytańskich

2. Ewangelikalizm: Wielkie Przebudzenia, ruch przebudzeniowy, wędrowni
kaznodzieje i ich obraz w filmach z lat 50.

3. Amerykański fundamentalizm protestancki i jego obraz w filmach.

4. Prawica religijna i jej obraz w filmach

4. Katolicyzm jako religia imigrantów. Obraz katolicyzmu w filmach z lat 60. XX
wieku. .

5. Katolicyzm w filmach z początku XXI wieku. Współczesne problemy Kościoła
katolickiego w USA.

6. Judaizm jako religia imigrantów. Antysemityzm.

7. Przemiany judaizmu. Tożsamość religijna. Identyfikacja grupowa. Stereotypy w
filmach.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, zaliczenie
pisemne, zaliczenie ustne

Student odpowiada na pytania do filmów w formie pisemnej
(na podstawie sugerowanej literatury), a następnie prezentuje
swoje odpowiedzi w czasie dyskusji na zajęciach. Do każdego
filmu proponuje też nowe pytania i odpowiada na nie
pisemnie. Aktywność jest elementem zaliczenia przedmiotu.
Na koniec semestru odbywa się egzamin pisemny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest znajomość języka angielskiego. Zajęcia trwają 3 godziny lekcyjne (2h15min) dlatego spotkań jest 10.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność. Pozostałe należy zaliczyć na warunkach
uzgodnionych z prowadzącym.
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Etniczność w filmie dokumentalnym (KS)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13A0.1585139035.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.IASP-KON1-18

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest analiza i interpretacja wybranych filmów dokumentalnych, które zostały tak dobrane by
przedstawiały różne aspekty i wymiary zjawisk etnicznych. W trakcie zajęć studenci oglądając różnego typu filmy
dokumentalne będą mogli zapoznać się nie tylko z prezentowaną w nich problematyką ale także, ze sposobami
konstruowania obrazu grup etnicznych i szerzej problematyki etnicznej. W trakcie dyskusji na temat filmów będą
mogli nauczyć się jak wykorzystać pojęcia i teorie dotyczące etniczności do analizy i interpretacji oglądanych
obrazów, które stanowią teksty kulturowe. Ponieważ film dokumentalny nie jest odzwierciedleniem „realnej,
obiektywnej rzeczywistości” studenci będą mogli się zapoznać ze strategiami wytwarzania i nadawania
autentyczności w oglądanych filmach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
w zaawansowanym stopniu historyczne i aktualne
procesy etniczne, ich społeczny, polityczny oraz
kulturowy wymiar.

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06 esej

W2
mechanizmy rządzące dawnymi i współczesnymi
procesami migracyjnymi oraz rolę etniczności w życiu
migrantów i podtrzymywaniu grupowej odrębności.

LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07 esej

W3
sposoby konstruowania obrazu grup etnicznych
i szerzej problematyki etnicznej w filmie
dokumentalnym.

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W04 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
w oglądanych na zajęciach filmach identyfikować
i wyjaśniać szeroko rozumiane procesy etniczne i ich
polityczne, kulturowe i społeczne aspekty.

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03 esej

U2
brać czynny udział w dyskusjach dotyczących
bieżących wydarzeń oraz dylematów społeczno-
politycznych związanych różnorodnymi zjawiskami
etnicznymi.

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

esej

U3
prawidłowo identyfikować i wyjaśniać zjawiska oraz
procesy etniczne posługując się przy tym naukową
terminologią, używaną w  studiach nad etnicznością.

LAT_K1_U02 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznego odbioru i analizy prezentowanych
na zajęciach filmów. LAT_K1_K05 esej

K2 jest wrażliwy społecznie LAT_K1_K04 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie do zajęć 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie eseju 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W trakcie konwersatorium będą analizowane i interpretowane filmy
dokumentalne, które będą dotyczyły szeroko rozumianej problematyki
etnicznej. Poszczególne filmy są poświęcone konfliktom etnicznym, uprzedzeniom,
stereotypom i dyskryminacji na tle etnicznym, problematyce migracji, uchodźców
i migracji ekonomicznych, przesiedleniom, etnicznej tożsamości a także wojnom i
czystkom etnicznym, prześladowaniom i ludobójstwu, etnicznej historii
konstruowanej przez odrębne wspólnoty pamięci, sytuacji mniejszości etnicznych i
narodowych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, film dokumentalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej

Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności
nieusprawiedliwione, każda kolejna musi zostać zaliczona w formie
uzgodnionej z prowadzącą. Nieobecność na ponad 5 zajęciach wyklucza
możliwość uzyskania zaliczenia). Zajęcia kończą się egzaminem w formie
eseju.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na konwersatorium jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności, każda kolejna musi zostać zaliczona w
formie uzgodnionej z prowadzącym. Nieobecność na ponad 5 zajęciach wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia.
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Malarstwo amerykańskie od czasów kolonialnych do początku XX wieku
(KS)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13A0.1585139074.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.IASP-KON1-7

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z jak najszerszym przedmiotowo zakresem sztuki amerykańskiej
od czasów kolonialnych aż po czasy współczesne.

C2 Celem zajęć jest także wykształcenie wśród studentów zdolności do samodzielnej analizy i interpretacji dzieła
artystycznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 kontekst powstawania malarstwa amerykańskiego LAT_K1_W01,
LAT_K1_W04 projekt, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
osadzić nurty i szkoły malarskie w szerszym
kontekście kulturowym, czy przemian społecznych
i ekonomicznych

LAT_K1_U04 projekt, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
krytycznej analizy przemian w sztuce amerykańskie
w kontekście przemian kulturowych , społecznych,
ekonomicznych i politycznych

LAT_K1_K05 projekt, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 40

przygotowanie eseju 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. prapoczątki malarstwa kolonialnego - anonimowi Limner Painters W1, U1, K1

2. Robert Feek, Joseph Blackburn, John Wollaston - w stronę portretów
reprezentacyjnych W1, U1, K1

3. John Singleton Copley - w poszukiwaniu narodowej tożsamości W1, U1, K1

4. Gilbert Stuart - tworzenie mitu W1, U1, K1

5. Folk art - merkantylne podstawy sztuki W1, U1, K1

6. Amerykanie w Paryżu (Whistler, Cassat, Sargent) W1, U1, K1

7. Importowany modernizm W1, U1, K1
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8. ashcan school W1, U1, K1

9. Szkoła kuzkeńska ( Escuela Cuzqueña) W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, esej

przygotowanie i przedstawienie na zajęciach 10 minutowego projektu
dotyczącego jednego dzieła malarskiego (wybór musi zostać uprzednio
uzgodniony z prowadzącym) oraz przygotowanie 5 stronicowego eseju
poświęconego porównaniu dwóch dzieł malarskich (wybór musi zostać
uprzednio uzgodniony z prowadzącym)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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American Dream (P)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13A0.5cb4256d3ec48.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną na temat poszczególnych aspektów fenomenu American Dream

C2 nabycie przez studentów umiejętności i metod analizy zjawiska American Dream

C3 nauczenie uczestników kursu efektywnej komunikacji, odpowiedzialności za grupę oraz pracy w zespole

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 genezę pojęcia American Dream LAT_K1_W04 kazus
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W2 ramy zjawiska American Dream w ujęciu naukowym
i postrzeganiu potocznym LAT_K1_W02 kazus

W3
różnice w rozumieniu fenomenu American Dream
przez poszczególne grupy społeczne ze względu
na różnie społeczne-ekonomiczne

LAT_K1_W04 prezentacja

W4 symboliczne znaczenie zjawiska dla postrzegania USA
przez obywateli innych państw LAT_K1_W06 kazus

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować zjawisko American Dream w ujęciu
historycznym i współczesnym LAT_K1_U04 kazus

U2 badać fenomen American Dream w oparciu
o wskaźniki ilościowe LAT_K1_U02 prezentacja

U3
wskazać w jakim stopniu zakorzenione
w społeczeństwie amerykańskim dążenie
do odniesienia sukcesu determinuje awans społeczny

LAT_K1_U01 kazus

U4 dostrzegać negatywne aspekty American Dream LAT_K1_U05 prezentacja

U5 pracując w grupie, zarządzać organizacją zadań
wykonywanych przez różnych jej członków LAT_K1_U05 kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy w zespole LAT_K1_K02 kazus

K2 odpowiedzialności za grupę LAT_K1_K04 kazus

K3 efektywnego komunikowania i prezentowania wyników
swoich dociekań LAT_K1_K01 kazus

K4 konstruktywnego krytykowania wypowiedzi innych
członków grupy oraz odpowiadania na ich krytykę LAT_K1_K05 kazus

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

rozwiązywanie kazusów 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Zajęcia aktywizujące grupę; American Dream w rozumieniu naukowym,
potocznym i badaniach opinii publicznej; American Dream w ujęciu ilościowym:
kluczowe wskaźniki analizy zjawiska; Kto, kiedy, gdzie i dlaczego osiąga sukces;
Ciemne strony Amerykańskiego Snu; American Dream i amerykańska kultura
konsumencka; American Dream a kryzys klasy średniej; American Dream w XXI
wieku: próba określenia perspektyw; Projekcja filmu dokumentalnego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3,
K4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium kazus, prezentacja

Podstawą zaliczenia kursu jest aktywność na zajęciach - punkty za nią
będą przyznawane po każdych zajęciach w sześciu kategoriach: a)
aktywne uczestnictwo w dyskusji, b) wartość merytoryczna udziału w
dyskusji, c) wykazanie się odpowiedzialnością, d) jakość przygotowanych
prezentacji, e) sposób odnoszenia się do innych członków grupy, f) na ile
dany student był ważnym członkiem zespołu

Wymagania wstępne i dodatkowe
- By móc uczestniczyć w kursie, należy ukończyć I rok studiów - By zarejestrować się na kurs, studenci są zobowiązani
przesłać prowadzącemu drogą elektroniczną informację dlaczego chcieliby uczestniczyć w tym kursie (na nie więcej niż 250
słów - Obecność studentów na zajęciach jest obowiązkowa



Sylabusy 141 / 213

Dramat amerykański (KS)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13A0.1585139550.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedstawienie historii dramatu amerykańskiego XX wieku.

C2 Omówienie problematyki i głównych toposów społecznych, kulturowych i egzystencjalnych prezentowanych
w amerykańskiej dramaturgii XX wieku.

C3 Analiza krytyczna wybranych dramatów amerykańskich XX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

posiada wiedzę na temat rozwoju dramatu
amerykańskiego XX wieku w odniesieniu do literatury
wielokulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem
literatury latynoamerykańskiej, jaka powstaje
na kontynecie północnoamerykańskim.

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06 egzamin pisemny

W2

posiada wiedzę dotyczącą problematyki /
najważniejszych toposów, jakie charakteryzują dramat
amerykański XX wieku i potrafi odnieść je do realiów
społeczno-kulturowych kraju oraz problemayki
wielokulturowości.

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06 egzamin pisemny

W3
posiada wiedzę na temat literackiego (w szczególności
dramaturgicznego) dorobku pisarzy
latynoamerykańskich, którzy osiedlili się w Stanach
Zjednoczonych.

LAT_K1_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu
przeprowadzenia analizy krytycznej wybranych
dramatów amerykańskich w ujęciu
komparatystycznym i w odniesieniu do twórczości
wielokulturowych pisarzy emigrantów (w szczególności
z Ameryki Łacińskiej), zamieszkałych w Stanach
Zjednoczonych.

LAT_K1_U04 egzamin pisemny

U2

potrafi omówić mechanizmy tworzenia
i funkcjonowania wielokulturowych społeczeństw
zamieszkujących kontynent północnoamerykański
w odniesieniu do ich kulturowego (literackiego)
dziedzictwa, jakie powstaje poza krajem urodzenia.

LAT_K1_U04 egzamin pisemny

U3

potrafi wskazywać i analizować korelacje tematyczne,
a także wyraźne różnice pomiędzy utworami
dramtycznymi (i innymi gatunkami literackimi), które
zostały napisane przez przedstawicieli różnych grup
etnicznych/rasowych (ze szczególnym uwzględnieniem
pisarzy latynoamerykańskich) zamieszkałych
w Stanach Zjednoczonych

LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
zauważa i rozumie problemy grup etnicznych
i rasowych w społeczeństwach wielokulturowych,
wyrażane w formie manifestu kulturowego /
literackiego.

LAT_K1_K05 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

uczestnictwo w egzaminie 10

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 25
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia dramatu amerykańskiego XX wieku: geneza, periodyzacja; omówienie
problematyki i najważniejszych toposów prezentowanych w dramatach
amerykańskich: amerykański mit a rzeczywistość (m.in. A. Miller Śmierć
komiwojażera), amerykańskie regionalizmy, kulturowy koloryt lokalny z
uwzględnieniem problematyki odnoszącej się do nauk o religii (m.in. T. Williams
Tramwaj zwany pożądaniem, T. Wilder Nasze miasto), samotność jednostki
(m.in.T. Williams Szklana menażeria, Tramwaj zwany pożądaniem, E. O' Neil
Zmierzch długiego dnia, E. F. Albee Kto się boi Virginii Woolf), problematyka
wielokulturowa / rasowa w dramacie oraz innych gatunkach literackich
propagowanych przez pisarzy wieloetnicznych w tym latynoamerykańskich (m.in.
Z. N. Hurston Color Struck).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny

Egzamin pisemy w formie testu wyboru i pytań otwartych, sprawdza
wiedzę przedstawioną podczas wykładu. Dodatkowo punktowana jest
aktywność w dyskusjach w ramach konwersatorium, która uwzględniana
jest w ocenie końcowej. By zaliczyć egzamin na ocenę pozytywną, należy
uzyskać 55% ilości punktów możliwych do zdobycia.
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Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy etykiety
akademickiej (KS)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13A0.1585139053.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.IASP-KON1-14

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Kurs niniejszy ma charakter dwutorowy. Jego uczestnicy będą zdobywali zarówno praktyczne umiejętności
z zakresu przygotowania pism i dokumentów urzędowych funkcjonujących w obiegu uniwersyteckim jak również
będą mieli okazję pogłębienia znajomości zasad dobrego tonu obowiązujących w przestrzeni akademickiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
przeszłe i aktualne procesy społeczne i polityczne oraz
zjawiska kulturowe w państwach Ameryki Północnej
oraz istniejące między nimi zależności

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06 egzamin pisemny

W2 potrafi analizować zachowania społeczne i kulturowe
w życiu publicznym społeczeństw amerykańskich LAT_K1_W04 egzamin pisemny,

zaliczenie pisemne

W3 zasady ochrony własności intelektualnej
i przemysłowej oraz prawa autorskiego

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W08 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi analizować zachowania społeczne i kulturowe
w życiu publicznym społeczeństw amerykańskich

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2
potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
wymaganym przez Europejski System Opisu
Kształcenia Językowego

LAT_K1_U06,
LAT_K1_U08 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wdrażania nabytej wiedzy w życiu publicznym, w tym
zawodowym

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02,
LAT_K1_K03, LAT_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

K2 krytycznego obioru i analizy komunikowanych mu
treści

LAT_K1_K02,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

Przygotowanie prac pisemnych 50

analiza i przygotowanie danych 20

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Praktyczne umiejętności z zakresu przygotowania rozmaitych pism i dokumentów
urzędowych funkcjonujących w obiegu uniwersyteckim:
komunikacja pisemna i telefoniczna; pisma oficjalne, podania, kwestionariusze,
życiorys, list motywacyjny, poprawna kompozycja e-maila.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

2.

Pogłębienia znajomości zasad dobrego tonu obowiązujących w przestrzeni
akademickiej.

Savoir-vivre - historia i współczesność; zasady kurtuazji - tytułowanie, zasady
pierwszeństwa; język - kultura języka i znajomość norm językowych; netykieta i
dobre obyczaje w mediach społecznościowych; etykieta stroju i zachowania w
sytuacjach oficjalnych - wizerunek własny, wizytówki, stroje oficjalne, przyjęcia.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Na ocenę końcową składają się: ocena z testu 50% oraz oceny z
prac pisemnych (50%) W trakcie trwania semestru student
zobowiązany jest przygotować i oddać w terminie (zawsze do
12.00 w poniedziałek) wymagane prace pisemne. Prowadzący
ocenia je pod względem poprawności językowej oraz zawartości
merytorycznej. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe -
student ma prawo do dwóch nieobecności bez podania przyczyny.
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Street art w Ameryce Łacińskiej (KS)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13A0.1586125078.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
W ramach kursu uczestnicy powinni zdobyć wiedzę o sztuce ulicy i teorii kultury, o najważniejszych
współczesnych zjawiskach kultury ulicznej w Ameryce Łacińskiej, o najważniejszych twórcach różnych form sztuki
ulicy oraz umiejętność dostrzegania kulturowych i społecznych efektów funkcjonowania sztuki ulicy w miastach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 najważniejsze sceny miejskie i twórców
latynoamerykańskiego street artu

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
projekt
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W2 najważniejsze kierunki i formy sztuki ulicy uprawianej
w Ameryce Łacińskiej

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 scharakteryzować społeczne i kulturowe
oddziaływanie latynoamerykańskiej sztuki ulicy

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej analizy i komentarza różnych manifestacji
zaliczanych w ramy latynoamerykańskiego street artu LAT_K1_K01, LAT_K1_K05 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 50

przygotowanie do egzaminu 70

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie: definicje, typy, inspiracje, kwestie prawne
2. Badania naukowe nad graffiti i street artem
3. Krótka historia światowego street artu
4. Street art w Ameryce Łacińskiej: Brazylia
5. Street art w Ameryce Łacińskiej: Chile
6. Street art w Ameryce Łacińskiej: Peru
7. Street art w Ameryce Łacińskiej: Kolumbia
8. Street art w Ameryce Łacińskiej: Argentyna
9. Street art jako forma popkultury i subkultury
10. Street art a przestrzenie publiczne latynoamerykańskich miast
11. Street art jako głos wykluczonych i znak protestu
12. Street art jako miejska forma negocjowania tożsamości
13. Władza i polityczny wymiar latynoamerykańskiego street artu
14. Prezentacje projektów
15. Prezentacje projektów

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, projekt
Obecność (możliwe dwie nieobecności w semestrze), zrealizowanie
mini-projektu dotyczącego sztuki ulicy, zdanie egzaminu
pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy
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Współpraca rozwojowa w Ameryce Łacińskiej (KS)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13A0.1586125154.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające analizować zagadnienia dotyczące współpracy rozwojowej,
ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w Ameryce Łacińskiej/oferowanej przez państwa Ameryki Łacińskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie terminologię dotyczącą
współpracy rozwojowej oraz najważniejsze instytucje
państw oraz organizacji zaangażowanych
we współpracę rozwojową.

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W02 egzamin pisemny

W2

Student zna i rozumie historię rozwoju instytucji
pomocy rozwojowej oraz współczesne trendy
wyróżniające tę formę współpracy między
państwowymi i niepaństwowymi aktorami
międzynarodowymi.

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę
do samodzielnego wyszukania informacji na temat
świadczonej współpracy rozwojowej przez państwa
i organizacje międzynarodowe.

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06 egzamin pisemny

U2
Student potrafi zastosować uzyskaną wiedzę
do krytycznej analizy zjawisk politycznych,
gospodarczych i społecznych powiązanych
z problematyką współpracy rozwojowej.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do uczestniczenia w dyskusjach
na temat efektywności współpracy rozwojowej
i współczesnych trendów w niej zachodzących.

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K04 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 70

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki współpracy rozwojowej: podstawowe pojęcia,
aktorzy, w tym organizacje międzynarodowe. Historia współpracy rozwojowej.
Tradycyjni i nietradycyjni dawcy/partnerzy współpracy międzynarodowej. Formy
współpracy międzynarodowej. Współpraca rozwojowa w Ameryce Łacińskiej.
Państwa Ameryki Łacińskiej jako dawcy współpracy rozwojowej.

W1, W2, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny
Warunkiem zaliczenia jest aktywność podczas zajęć oraz uzyskanie
pozytywnej oceny z egzaminu końcowego Dopuszczalne są dwie
nieobecności nieusprawiedliwione.

Wymagania wstępne i dodatkowe
 Zainteresowanie zagadnieniem współpracy rozwojowej 
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Język portugalski z elementami kultury brazylijskiej (KS)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13A0.1586125220.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest nauka podstawowych zwrotów i wyrażeń używanych w Brazylii w życiu codziennym,
umożliwiająca poprowadzenie prostej rozmowy oraz zapoznanie studenta z podstawowymi informacjami
na temat Brazylijskiej kultury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student rozumie podstawowe zwroty, jak również
podstawowe sformułowania dotyczące życia
codziennego.

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą
brazylijskiego życia codziennego i kultury.

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi użyć podstawowych zwrotów, jak
również podstawowych sformułowań dotyczących
życia codziennego.

LAT_K1_U04,
LAT_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2
Student potrafi przedstawić siebie i innych,
formułować pytania odnoszące się do życia
prywatnego, dotyczące miejsca zamieszkania,
posiadanych rzeczy i innych osób.

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3
Student potrafi przeprowadzić prostą rozmowę pod
warunkiem, że rozmówca mówi wolno, wyraźnie i chce
współpracować.

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Prostej komunikacji w języku portugalskim. LAT_K1_K01 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

K2 Kontynuowania nauki języka portugalskiego. LAT_K1_K01 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 80

przygotowanie do zajęć 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Podczas kursu przerobione zostaną zwroty i wyrażenia oraz gramatyka wpisujące
się w poziom znajomości A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2



Sylabusy 155 / 213

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, zaliczenie
pisemne

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach
(dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona),
aktywność na zajęciach, oceny pozytywne z testów
zaliczeniowych w trakcie semestru oraz z egzaminu
końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie językiem portugalskim i kulturą Brazylii.
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Popkulturowa wizja Ameryki (KS)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13A0.1586125286.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy na temat sposobów kreowania artystycznych wizji Ameryki (głównie USA) w tekstach kultury
popularnej.

C2 Wykształcenie umiejętności krytycznej analizy tekstów kultury popularnej pod względem przedstawionych przez
nich wizji Ameryki.

C3 Ukazanie znaczenia kultury popularnej w procesie kształcenia wyobrażeń, oczekiwań i osądów, odnoszących się
do Ameryki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zależności między kulturą popularną, wizerunkiem
regionów geograficznych i społeczno-kulturowych oraz
w jaki sposób te wizje oddziałują na odbiorców tekstów
kultury popularnej.

LAT_K1_W04 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dostrzegać i analizować teksty kultury popularnej pod
względem sposobów, w jaki odzwierciedlają
rzeczywistość społeczno-kulturową Ameryki.

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05 esej, prezentacja

U2
dostrzegać i analizować najważniejsze problemy
społeczne, polityczne czy gospodarcze Ameryki
w kontekście ich wizji w tekstach kultury popularnej.

LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do wykorzystania swojej specjalistycznej,
interdyscyplinarnej wiedzy na temat kultury
popularnej, co przygotowuje studenta do pracy
w zawodzie dziennikarza lub eksperta w dziedzinie
kultury popularnej.

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05

esej, prezentacja

K2
do podjęcia dalszej nauki i akademickiego
wyspecjalizowania w tej dziedzinie kultury popularnej
lub wybranej jej części, wykorzystując bazę
kulturoznawczą, amerykanistyczną czy geograficzną.

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 25

przygotowanie do zajęć 50

Przygotowanie prac pisemnych 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Wprowadzenia do kultury popularnej i geografii kulturowej. Najważniejsze
zagadnienia z dziedziny kultury popularnej, geografii kultury i geografii człowieka.
2. Rola kultury popularnej w tworzeniu wizji miejsca. Stereotypy, rola wyobrażenia
miejsca, tożsamość wewnętrzna i zewnętrzna.
3. Wprowadzenie do wizji Stanów Zjednoczonych w kulturze popularnej. Czynniki
wpływające na wizję USA. Proces budowania wizerunku USA i zagadnienie soft
power.
4. Analiza kultury popularnej jako narzędzie poznania regionu kulturowego,
geograficznego, społecznego, politycznego.
5. Ameryka w filmie: np. La La Land, Gone with the Wind, Forrest Gump.
6. Ameryka w serialu: np. Breaking Bad, True Detective, Twin Peaks, Atlanta, The
Wire.
7. Ameryka w grach wideo: np. Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, Max
Payne.
8. Ameryka w muzyce: np. Kendrick Lamar, Sufjan Stevens, Frank Sinatra.
9. Ameryka w literaturze: np. The Goldfinch, Underground Railroad, The
Handmaid’s Tale.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, metoda projektów, analiza
tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja

Do zaliczenia kursu wymagana jest regularna obecność na zajęciach –
obecność jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Każdą
kolejną nieobecność należy odrobić poprzez przesłanie stosownej pracy,
skonsultowanej uprzednio z prowadzącym. Nieobecności można odrabiać
najpóźniej do dnia poprzedzającego datę pierwszego terminu egzaminu z
modułu. Przekroczenie limitu 7 nieobecności skutkuje brakiem możliwości
zaliczenia przedmiotu, chyba, że student przedstawi zwolnienie lekarskie –
w takim przypadku student ma możliwość zaliczenia po przedłożeniu
dodatkowej pracy zadanej przez prowadzącego. Warunkiem zaliczenia
przedmiotu jest również zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich
elementów zaliczeniowych, wynikających z przeprowadzonych zajęć - prac
pisemnych oraz prezentacji grupowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych
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Zajęcia fakultatywne (P) - konwersatorium
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.13A0.1590057445.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 posiada wiedzę na temat struktur i instytucji życia
społecznego państw amerykańskich

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W05 egzamin pisemny / ustny

W2
mechanizmy działania instytucji politycznych
i społecznych funkcjonujących w państwach
amerykańskich

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

W3
struktury i normy oraz procesy polityczne i społeczne
zachodzące na kontynencie amerykańskim, a także
teorie je wyjaśniające

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu analizy
procesów politycznych, społecznych i kulturowych

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02 egzamin pisemny / ustny

U2
samodzielnie poszerzać swoją wiedzę dotyczącą
przeszłych i współczesnych zjawisk i procesów
polityczno-społeczno-kulturowych

LAT_K1_U07 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznego odbioru teksów naukowych i medialnych LAT_K1_K05 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 50

przygotowanie do egzaminu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe obejmują tematykę związaną z różnorodnymi zagadnieniami
politycznymi, prawnymi i społecznymi w wymiarze amerykańskim. Tematem zajęć
fakultatywnych mogą być kwestie teoretyczne i praktyczne związane z systemami
politycznymi i społecznymi, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym.
Informacja o konkretnej tematyce zajęć w danym roku akademickim jest
udostępniana na stronie internetowej Instytutu Amerykanistyki i Studiów
Polonijnych oraz na tablicy ogłoszeń przed rozpoczęciem roku akademickiego.
Zajęcia prowadzone są na ogół w języku polskim, choć dopuszcza się także
fakultety w języku obcym (w tym prowadzone przez profesorów wizytujących).

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny / ustny

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywność na
zajęciach (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności, każda
kolejna musi zostać zaliczona w formie uzgodnionej z
prowadzącym); przygotowanie do zajęć oraz zdanie egzaminu
końcowego w formie określonej przez prowadzącego. Szczegółowe
informacje dotyczące warunków zaliczenia przedmiotu są ogłaszane
przez prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Konwersatorium: obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalne dwie nieobecności, każda kolejna musi zostać
zaliczona w formie uzgodnionej z prowadzącym.
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Leadership
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.140.5cb4256da2cd9.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wprowadzenia do interdyscyplinarnej problematyki przywództwa, szczególnie w kontekście polityki, biznesu,
aktywności społecznej.

C2 Rozwijanie kompetencji przydatnych w życiu akademickim: umiejętności komunikacyjnych, budowania relacji,
pracy w grupie, umiejętności analitycznych i prezentacyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 pojęcia i koncepcje stosowane w obszarze studiów nad
przywództwem.

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2
opisane w literaturze z zakresu "leadership" zasady
skutecznego wyznaczania celów, działania
i rozwiązywania problemów.

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3
zaawansowane metody i stwierdzone prawidłowości
budowania wpływu (w biznesie, polityce, kulturze,
sporcie).

LAT_K1_W01,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 określić rodzaje, style, cele przywództwa w różnych
kontekstach społecznych

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2
zdefiniować i zademonstrować kompetencje
przywódcze w praktyce organizacyjnej i życiu
społecznym.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U06 zaliczenie na ocenę

U3
zidentyfikować potrzeby w zakresie przywództwa,
rozwiązywania problemów lub rozwijania kompetencji
przywódczych na różnych poziomach interakcji (od
indywidualnego do społecznego)

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 publicznego udziału w dyskusjach poświęconych
problematyce przywództwa

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K04 zaliczenie na ocenę

K2
samodzielnie poszerzać swoją wiedzę, umiejętności
i kompetencje z zakresu przywództwa oraz
zarządzania.

LAT_K1_K02,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 50

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Leadership – koncepcje, pojęcia, wymiar teoretyczny i praktyczny (przywództwo a
kierowanie - rola zachowań liderskich we współczesnej teorii zarządzania
zespołem, metody budowania wspólnych celów i wizji, tworzenie wspólnych norm
i zasad, kształtowanie umiejętności przywództwa poprzez autodiagnozę,
ewolucyjna teoria przywództwa w praktyce).

W1, W2, W3

2.
Rodzaje, style, cele, znaczenie przywództwa. Umiejętności przywódcze w praktyce
organizacyjnej i życiu społecznym . Leadership jako element przygotowania do
życia akademickiego.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

3.
Amerykańscy liderzy w sferze społecznej, gospodarczej, politycznej, amerykańska
kultura przedsiębiorczości, przywództwo w amerykańskiej rzeczywistości
polityczno-społeczno-biznesowej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

4. Leadership w społeczności lokalnej – inicjowanie i wdrażanie zmian w najbliższym
otoczeniu.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

5.

Umiejętności lidera:
a) kontakty interpersonalne (analiza strategiczna procesu komunikacji,
autoprezentacja, wybrane techniki komunikacji perswazyjnej, komunikacja
asertywna jako narzędzie osiągania celów, i skutecznego wywierania wpływu bez
manipulacji, negocjacje, mediacje, sytuacje konfliktowe)

U1, U2, U3, K1, K2

6. Umiejętności lidera: techniki decyzyjne, techniki samorozwoju (mind mapping,
techniki heurystyczne i in). U1, U2, U3, K1, K2

7. Umiejętności lidera: wizja i projekt (kultura projektowa, elementy zarządzania
projektami, charakterystyka myślenia projektowego) U1, U2, U3, K1, K2

8.
Umiejętności lidera: zarządzanie czasem (praktyczne metody planowania i
organizowania pracy, rangowanie zadań, metody usprawniania organizacji pracy,
umiejętność pracy pod presją czasu)

U1, U2, U3, K1, K2

9.
Umiejętności lidera: wizerunek – techniki budowania wizerunku, umiejętność
wywierania wpływu, komunikacja zewnętrzna, kontakty z mediami, etykieta
biznesowa, etykieta dyplomatyczna)

U1, U2, U3, K1, K2

10. Katalog dobrych wzorców przywództwa (studium przypadków). W1, W2, W3, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Zaliczenie kursu następuje w trybie gromadzenia punktów. Dla zaliczenia
przedmiotu koniecznych jest uzyskanie 60 punktów. Liczba punktów
odpowiada aktywności studentów podczas zajęć, ich zaangażowaniu i
przygotowaniu do uczestnictwa w symulacjach i grach dydaktycznych. 12
punktów odpowiada sumie obecności na zajęciach. 30 punktów
odpowiada wartości kolokwium zaliczeniowego 5-10 punktów odpowiada
prezentacji 1-5 punktów uzyskać można na w rezultacie aktywności na
każdych zajęciach. Student musi brać czynny udział w dyskusjach i grach
dydaktycznych na zajęciach, wykazać się umiejętnością analizy
prezentowanych przez prowadzącego case studies oraz tekstów. Jeśli
student nie zdoła przed końcem semestru zgromadzić 60 punktów,
przystępuje do kolokwium zaliczeniowego, na które składają się krótkie
pytania opisowe lub testowe (do zaliczenia potrzeba należy minimum
60% prawidłowych odpowiedzi).
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa - student ma prawo do dwóch nieobecności, pozostałe nieobecności muszą
zostać zaliczone poprzez prezentację na uzgodniony z prowadzącym temat.
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Systemy polityczne państw Ameryki Łacińskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.140.5cb4257c20deb.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.IASP-LL16

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 60

Liczba
punktów ECTS
9.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi aspektami funckjonowania systemów poitycznych,
podstawowymi formami współczesnych systemów politycznych oraz charakterystyką systemów politycznych
w wybranych państwach Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 zna elementy strukturalne oraz podstawowe zasaty
funkcjonowania współczesnych systemów politycznych

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

W2 różnice występujące między różnymi formami
systemów politycznych w Ameryce Łacińskiej

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

W3
relacje pomiędzy różnymi organami władzy oraz
pomiędzy organami władzy i innymi instytucjami
politycznymi w państwach latynoamerykańskich

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować i porównywać kompetencje
poszczególnych organów władzy

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

U2
wskazać elementy charakterystyczne dla
współczesnych systemów politycznych w Ameryce
Łacińskiej i regionie Karaibów

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

U3
wykorzystać pozyskaną wiedzę do klasyfikacji i oceny
współczesnych systemów politycznych w państwach
latynoamerykańskich

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

U4
interpretować uwarunkownia polityczne oraz
mechanizmy instytucjonalne charakterystycznych dla
regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
realizowania działań związanych z funkcjonowaniem
systemów politycznych w państwach Ameryki
Łacińskiej i Karaibów

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 60

przygotowanie do egzaminu 60

przygotowanie projektu 60

przygotowanie do ćwiczeń 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
270

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

podstawowe pojęcia z zakresu systemów politycznych; klasyfikacje systemów
politycznych; systemy partyjne; system prezydencki; system semiprezydencki;
system gabinetowo - parlamentarny; współczesne systemy wybranych państw
regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów (Argentyna, Brazylia, Chile, Peru,
Wenezuela, Meksyk, Gwatemala, Nikaragua, Kuba, Republika Dominikany)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, projekt
egzamin pisemny składający się z testu oraz pytań otwartych;
student może przystąpić do egzminu po uzyskaniu zaliczenia z
ćwiczeń

ćwiczenia zaliczenie pisemne, projekt kolokwium obejmujące tematyke omawianą w trakcie ćwiczeń;
projekt grupowy (3-4 osoby)

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach; dpuszcalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności;
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Ameryka Łacińska w XX wieku
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.140.5cb4257b5d038.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.IASP-LL13

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Studenci zaznajomieni zostaną z najważniejszymi wydarzeniami w XX-wiecznej historii Ameryki Łacińskiej.

C2 Studenci poznają najważniejsze zjawiska społeczne i polityczne determinujące kształt XX-wiecznej Ameryki
Łacińskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student zna najważniejsze wydarzenia z historii
politycznej i społecznej XX-wiecznej Ameryki
Łacińskiej, jak również ich genezę i skutki.

LAT_K1_W03 egzamin pisemny / ustny

W2
student posiada wiedzę na temat podstawowych
zjawisk kształtujących politykę, stosunki społeczne
i relacje gospodarcze w XX-wiecznej Ameryce
Łacińskiej.

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W05 egzamin pisemny / ustny

W3
student zna cechy charakterystyczne XX-wiecznych
latynoamerykańskich reżimów niedemokratycznych
oraz ich społeczne skutki.

LAT_K1_W05 egzamin pisemny / ustny

W4
posiada wiedzę na temat genezy i specyfiki
latynoamerykańskich XX-wiecznych ruchów
rewolucyjnych i lewicowych.

LAT_K1_W05,
LAT_K1_W07 egzamin pisemny / ustny

W5 student rozumie specyfikę i wyzwania procesu
demokratyzacji w Ameryce Łacińskiej.

LAT_K1_W05,
LAT_K1_W07 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
osadzić zjawiska polityczne i społeczne XX-wiecznej
Ameryki Łacińskiej w kontekście szerszych procesów
zachodzących w świecie.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U06 egzamin pisemny / ustny

U2
analizować najważniejsze zjawiska społeczne
i polityczne determinujące kształt XX-wiecznej
Ameryki Łacińskiej.

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06 egzamin pisemny / ustny

U3
wskazać, opisać i przeanalizować związki między
sytuacją społeczną a zamianą polityczną w XX-
wiecznej Ameryce Łacińskiej.

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06

egzamin pisemny / ustny

U4
dostrzec i przeanalizować wpływ zjawisk społeczno-
politycznych XX-wiecznej historii Ameryki Łacińskiej
na współczesne wyzwania stojące przed państwami
regionu.

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
szerokiego prezentowania swojej wiedzy i krytycznego
analizowania treści pojawiających się
w latynoamerykańskim dyskursie publicznym.

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 50

uczestnictwo w egzaminie 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
83

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Sytuacja polityczno-gospodarcza Ameryki Łacińskiej na przełomie XIX i XX w. 2.
Polityka USA wobec Ameryki Łacińskiej przełomu XIX i XX w. 3. Nacjonalizm i
rewolucja pierwszych dekad XX w. - rewolucja meksykańska, Estado Novo w
Brazylii, rządy Yrigoyena w Argentynie, apryzm w Peru 4. Zimna wojna w Ameryce
Łacińskiej. 5. W poszukiwaniu alternatyw - peronizm w Argentynie, gwatemalska
"wiosenna dekada", MNR w Boliwii, Goulart w Brazylii. 6. Koncepcja centrum i
peryferii, strategia industrializacji poprzez substytucję importu. 7. Rewolucja
kubańska. 8. Latynoamerykańscy socjaliści - Salvador Allende w Chile, sandiniści
w Nikaragui, Maurice Bishop w Grenadzie. 9. Doktryna bezpieczeństwa
narodowego i latynoamerykańskie dyktatury - Argentyna, Chile, Brazylia. 10.
Demokratyzacja w Ameryce Łacińskiej. 11. Rozliczenia z przeszłością - Komisji
Prawdy i Pojednania. 12. Konsensus waszyngtoński i neoliberalizm.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny Egzamin obejmuje treści wykładów i wskazanych lektur.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione, każda następna wymaga
odrobienia na dyżurze, nieobecność na większej liczbie zajęć niż 5 oznacza niedopuszczenie do egzaminu.
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Ameryka Łacińska dzisiaj
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.140.1586124388.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs będzie dotyczył bieżących wydarzeń oraz sytuacji politycznej, ekonomicznej i społecznej w krajach
współczesnej Ameryki Łacińskiej. Celem kursu jest rozwinięcie wiedzy o dzisiejszych państwach
latynoamerykańskich i umiejętności analizowania najnowszych zdarzeń i zjawisk w regionie. Tematyka zajęć
poświęcona będzie m.in. organizacjom i polityce regionalnej, obecnej sytuacji ekonomicznej w konkretnych
państwach regionu, a także nowym ruchom społeczno-kulturowym. Podczas zajęć wskazane zostaną i omówione
najważniejsze aktualne trendy i zjawiska oraz wybrane przypadki w regionie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 najważniejsze wydarzenia i zjawiska społeczne,
gospodarcze i polityczne w regionie Ameryki Łacińskiej

LAT_K1_W05,
LAT_K1_W07

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
samodzielnie analizować obcojęzyczne treści medialne
dotyczące bieżących wydarzeń w Ameryce Łacińskiej
i opatrzyć je komentarzem

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
zabierania głosu w dyskusji na temat aktualnej
sytuacji krajów Ameryki Łacińskiej i ich krytycznej
oceny

LAT_K1_K01, LAT_K1_K05 zaliczenie pisemne,
projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie projektu 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Zajęcia organizacyjne
2. Organizacje regionalne w Ameryce Łacińskiej
3. Spotkania „Szczytów Ameryk” (1994-2018)
4. Sprawa koncernu Odebrecht
5. Procesy demokratyzacji państw w Ameryce Łacińskiej – Kuba
6. Populizm ekonomiczny w Ameryce Łacińskiej – Wenezuela
7. Systemy ekonomiczne w krajach Ameryki Łacińskiej (1990-2018)
8. Sytuacja ekonomiczna w Argentynie: film
9. Ekonomia nieformalna w Ameryce Łacińskiej
10. Ekonomia i nowe technologie: środowisko start-upów w Ameryce Łacińskiej
11. Prawa kobiet w Ameryce Łacińskiej – ruch Ni una menos
12. Działania wobec zmiany klimatu – doświadczenia latynoamerykańskie
13. Miejskie ruchy społeczne w Ameryce Łacińskiej
14. Prezentacje
15. Podsumowanie, kolokwium.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
projekt

W semestrze dopuszczalne są dwie nieobecności. Nieobecność na
większej liczbie zajęć niż połowa powoduje automatyczne niezaliczenie
kursu. Obecność na wszystkich zajęciach skutkuje doliczeniem 5
punktów do oceny końcowej. Aktywność będzie oceniana na podstawie
przygotowywanych przez uczestników prasówek dotyczących
bieżących wydarzeń politycznych, ekonomicznych, społecznych i
kulturowych w poszczególnych krajach Ameryki Łacińskiej. Prezentacja
powinna dotyczyć kraju, którym dana osoba się opiekuje w trakcie
kursu. Dokładny temat jest wybierany przez uczestników, prezentacja
może dotyczyć konkretnego wydarzenia lub zjawiska, które pojawi się
w prasówkach lub być ich podsumowaniem. Prezentacje będą oceniane
wg następujących kryteriów: poprawność metodologiczna i rodzaj
wykorzystanych źródeł, struktura, logika i forma prezentacji, wkład
pracy i staranność edycyjna. Kolokwium w formie pisemnej obejmuje
materiał omówiony podczas zajęć, złożone jest z pytań otwartych oraz
zadań testowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy
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Literatura latynoamerykańska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.140.5cb4257b7a18b.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.IASP-LL14

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student zapozna się z wybranymi pozycjami z zakresu literatury latynoamerykańskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
posiada wiedzę na temat analizy i interpretacji pozycji
człowieka w życiu społecznym w kanonicznych
tekstach literackich

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W07

zaliczenie na ocenę
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W2
ma wiedzę o literackim odzwierciedleniu
mechanizmów rządzących procesami migracyjnymi,
etnicznymi i rasowymi w kontekście
latynoamerykańskim

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W3
posiada rozszerzoną wiedzę na temat roli i znaczenia
mediów i instytucji kultury we współczesnych
społeczeństwach latynoamerykańskich w odniesieniu
do recepcji dzieł literackich

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi dostrzegać procesy zachodzące
w społeczeństwach i państwach latynoamerykańskich
wykorzystując analizę tych zjawisk w odpowiednich
gatunkach literackich

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U04 zaliczenie na ocenę

U2
prawidłowo analizuje zachowania społeczne
i kulturowe w życiu publicznym społeczeństw
amerykańskich w oparciu o interpretację tych zjawisk
w adekwatnych tekstach literackich

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

dostrzega przyczyny i skutki procesów migracyjnych,
etnicznych i rasowych mających miejsce
w społeczeństwach latynoamerykańskich
na przykładzie ewolucji gatunków literackich służących
analizie konstrukcji tożsamości

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
poprzez wnikliwą analizę i interpretację wybranych
tekstów literackich jest społecznie wrażliwy
na problemy różnic etnicznych, rasowych i wszelkich
form dyskryminacji

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K05 zaliczenie na ocenę

K2

ma potrzebę dalszego uzyskiwania wiedzy
i poszerzania swoich umiejętności w zakresie analizy
i interpretacji tekstów literackich poprzez podjęcie
studiów II stopnia, czy udział w konferencjach i innych
wydarzeniach o charakterze naukowym

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

uczestnictwo w egzaminie 30

przygotowanie do ćwiczeń 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Tradycje literatur prekolumbijskich.
2. Tradycje literatur prekolumbijskich: Księga rodzaju i Popol Vuh
3. Epoka podboju: kroniki, relacje, listy z tomu Marii Sten Kronikarze kultur
prekolumbijskich (Krzysztof Kolumb, Bartholomé de Las Casas, , Bernal Díaz del
Castillo, , Núñez Cabeza de Vaca)
4. Epoka podboju: Hernán Cortés i Fray Bernardino de Sahagún
5. Regionalizm : José Eustacio Rivera Wir
6. Neoindygenizm i transkulturacja.
7. Neoindygenizm i transkulturacja: José María Arguedas Głębokie rzeki
8. Neoindygenizm w Meksyku: Rosario Castellanos Balún Canán
9. Lo real maravilloso: Alejo Carpentier Królestwo z tego świata
10. Realizm magiczny w Meksyku: Juan Rulfo Pedro Paramo
11. Realizm magiczny w Kolumbii: Gabriel García Márquez Bardzo stary pan z
olbrzymimi skrzydłami
12. Realizm magiczny i dekonstrukcja: Gabriel García Márquez Sto lat samotności
13. Kolokwium

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę obowiązkowe obecności, czytanie lektur na zajęcia i aktywne
uczestnictwo w zajęciach
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Zróżnicowanie religijne społeczeństw latynoamerykańskich
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.140.5cb4257b96e9d.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.IASP-LL15

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem jest zapoznanie uczestników kursu z procesami prowadzącymi do zróżnicowania religijnego społeczeństw
latynoamerykańskich oraz zaprezentowanie różnych form obecności sfery sacrum wśród zjawisk społecznych
i kulturowych regionu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
zna i rozumie genezę zróżnicowania religijnego
społeczeństw latynoamerykańskich w czasach
nowożytnych

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04 egzamin pisemny / ustny

W2
zna i rozumie czynniki społeczne i kulturowe
kształtujące współczesny obraz zróżnicowania
religijnego społeczeństw latynoamerykańskich

LAT_K1_W04 egzamin pisemny / ustny

W3
uczestnik kursu rozumie relacje zachodzące między
różnymi sektorami społeczeństwa
latynoamerykańskiego w zakresie różnic kulturowych,
w tym religijnych

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W06 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi wskazać i interpretować różnorodne formy
religijności w społeczeństwach latynoamerykańskich

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03

egzamin pisemny / ustny

U2
potrafi wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania
zróżnicowanych religijnie społeczeństw
latynoamerykańskich

LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uczestnik kursu jest gotów do krytycznej analizy
informacji odnoszących się do aspektów religijności q
społeczeństwach latynoamerykańskich
i prezentowania nabytej wiedzy

LAT_K1_K01, LAT_K1_K05 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
57

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Społeczeństwa latynoamerykańskie doby kolonialnej: oblicza katolicyzmu
latynoamerykańskiego; ortodoksja versus religijność ludowa, procesy
synkretyzmu, protestantyzm, judaizm.

W1, W2, W3, U1, U2, K1
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2.
Społeczeństwa latynoamerykańskie - okres republikański: czynniki kształtowania
zróżnicowania religijnego Ameryki Łacińskiej, religie i kulty
afrolatynoamerykańskie.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.
Społeczeństwa latynoamerykańskie czasów współczesnych: zjawiska religijne i
para-religijne (szamanizm, santos populares, synkretyzmy współczesne);
wyznania protestanckie, procesy sekularyzacji.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny
Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach
(obowiązuje minimum 90% obecności) oraz zaliczenie egzaminu w
formie pisemnej (minimum 60% punktów). W II terminie egzamin
ma formę ustną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość historii Ameryki Łacińskiej XVI-XXI wiek
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Problemy społeczne w Ameryce Łacińskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.180.5cb4257c405ba.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED

Kod USOS
WSM.IASP-LL17

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest omówienie wybranych problemów społecznych regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
różne przyczyny i wymiary nierówności społecznych
w regionie w wymiarze klasowym, rasowo-etnicznym,
etc.

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny / ustny
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W2 rolę i znaczenie ruchów społecznych w regionie LAT_K1_W07 egzamin pisemny / ustny

W3
przyczyny i skutki i mechanizmy wybranych
problemów społecznych; zna przyczyny, skutki
i mechanizmy przestępczności zorganizowanej

LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 identyfikować i wyjaśniać zjawiska nierówności
społecznych w społeczeństwach latynoamerykańskich

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

U2
przygotować i zaprezentować w formie pisemnej
i ustnej analizę problemów społecznych państw
latynoamerykańskich

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06 egzamin pisemny / ustny

U3 analizować problemy społeczne w społeczeństwach
latynoamerykańskich we współpracy z innymi osobami

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykazywania się wrażliwością społeczną na problemy
różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form
dyskryminacji

LAT_K1_K05 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

analiza problemu 20

przygotowanie do egzaminu 45

przygotowanie do zajęć 30

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
127

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Dyskryminacja rasowa. Problem ubóstwa. Problemy miast. Dyskryminacja kobiet,
prawa kobiet. Problemy i prawa dziecka. Wybrane ruchy społeczne. Problemy
ekologiczne w regionie. Przyczyny i konsekwencje społeczne wybranych ruchów
rewolucyjnych. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia bieżące

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny / ustny
Zaliczenie konwersatorium odbędzie się na podstawie: obecności na
zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności), przygotowania do
zajęć oraz aktywności na zajęciach, egzaminu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa - dopuszczalne są dwie nieobecności, każdą kolejną należy zaliczyć w formie
uzgodnionej z prowadzącym.
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Migracje w Ameryce Łacińskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.180.5cb4257b3fb28.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.IASP-LL12

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ameryka Łacińska jest regionem świata bardzo wyraźnie naznaczonym przez migracje. Tematyka kursu dotyczy
zarówno historycznych, jak i współczesnych latynoamerykańskich zjawisk migracyjnych, a szczególny nacisk
położony jest na dzisiejsze aspekty i konteksty migracji w Ameryce Łacińskiej i z udziałem Latynosów. W ramach
kursu uczestnicy powinni zdobyć wiedzę o migracjach latynoamerykańskich i najważniejszych współczesnych
zjawiskach migracyjnych w Ameryce Łacińskiej oraz umiejętność dostrzegania przyczyn i skutków migracji
i analizy różnych ruchów migracyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji



Sylabusy 185 / 213

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
w ramach kursu student/ka zdobywa wiedzę
o historycznych i współczesnych zjawiskach
migracyjnych w Ameryce Łacińskiej.

LAT_K1_W06 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2
student/ka poznaje w stopniu rozszerzonym
najważniejsze typy, konteksty i uwarunkowania
zjawisk migracyjnych w Ameryce Łacińskiej.

LAT_K1_W06 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student/ka potrafi zidentyfikować najważniejsze
zjawiska migracyjne w regionie Ameryki Łacińskiej.

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2
student/ka potrafi dokonać analizy różnych ruchów
migracyjnych w kontekście konkretnych procesów
i zjawisk społeczno-kulturowych, politycznych
i ekonomicznych. .

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student/ka jest wrażliwy/a na różne problemy
związane z dzisiejszymi ruchami migracyjnymi
w regionie Ameryki Łacińskiej.

LAT_K1_K01, LAT_K1_K05 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2 student/ka rozwija zdolność krytycznego myślenia
i weryfikacji wiedzy własnej, potocznej i medialnej. LAT_K1_K01, LAT_K1_K05 zaliczenie na ocenę,

prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 20

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu



Sylabusy 186 / 213

1.

1. Migracje w Ameryce Łacińskiej – wprowadzenie; 2. Migracje w czasach
prekolumbijskich i kolonialnych; 3. Polityki migracyjne młodych państw
latynoamerykańskich; 4. Migracje a tożsamości narodowe państw Ameryki
Łacińskiej; 5. Współczesne polityki migracyjne państw latynoamerykańskich; 6.
Migracje wewnętrzne w Ameryce Łacińskiej; 7. Współczesne migracje
transnarodowe w Ameryce Łacińskiej; 8. Uchodźcy w Ameryce Łacińskiej; 9.
Migracje dzieci w Ameryce Łacińskiej; 10. Migracje ludności rdzennej w Ameryce
Łacińskiej; 11. Migracje związane ze zmianami klimatu; 12. Diaspora
latynoamerykańska na świecie; 13. Migracje latynoamerykańskie w filmie; 14.
Podsumowanie.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, prezentacja Obecność i aktywność podczas zajęć (możliwe 2
nieobecności), prezentacja, kolokwium końcowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy
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Ewolucja tożsamości politycznej i kulturowej Ameryk w ujęciu
porównawczym

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.1100.5cb4256fbf39c.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z kluczowymi etapami tożsamości mieszkańców obydwu Ameryk oraz
przygotowanie studentów do prowadzenia samodzielnej analizy czynników kształtujących tę tożsamość.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 kluczowe momenty ewolucji tożsamości polityczno-
kulturowej mieszkańców obydwu Ameryk

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W05,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2 przyczyny kulturowej odrębności Ameryki Łacińskiej
i Ameryki Północnej

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3 przejawy artystycznego i kulturowego
odzwierciedlania przemian tożsamości politycznej.

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W05,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie poszukiwać źródła opisujące ewolucję
tożsamości politycznej i kulturowej Ameryki

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2
porównać zjawiska zachodzące w różnych
krajach/regionach, wyjaśniając przyczyny odmienności
kulturowej i politycznej

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04,
LAT_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 realizowania grupowych prac i projektów badawczych,
przyjmując różne zadania. LAT_K1_K03 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

przygotowanie do ćwiczeń 45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Regiony kulturowe Ameryk. Rola środowiska geograficznego w kształtowaniu się
regionalnych odrębności; różnice kultury mieszkańców Północy i Południa W2

2.
Osiągnięcia kultury początków kolonizacji; rola życia religijnego i jego wpływ na
rozwój cywilizacji; teokracja w wersji purytańskiej i katolickich misji w Ameryce
Południowej

W1, W3, U1, K1

3. Między imitacją a innowacją: zależność kultur amerykańskich od metropolii;
przyczyny i sposoby poszukiwania odrębności W1, W2, W3, U1, U2, K1

4. Kultura agrarna a preindustrialna: uprzemysłowienie Stanów Zjednoczonych oraz
gospodarka rolna Ameryki Południowej W2, U2, K1

5. Mity założycielskie niepodległych państw amerykańskich: od Jerzego Waszyngtona
do Simona Bolivara W1, W2, W3, U1, U2, K1

6. Niewolnictwo, abolicjonizm i ruchy antykolonialne oraz protonarodowościowe W2, W3, U1, U2

7. Ideały wolności: mit pogranicza, kultura kowbojska i gaucho W1, W2, W3, U1, U2

8. Powstanie i rozwój rodzimej sztuki w obydwu Amerykach: malarstwo, teatr, kino W3, U1, K1

9. Przemiany kulturowe w Amerykach po II wojnie światowej: w stronę
internacjonalizacji i globalizacji W1, U1, U2

10. Procesy demokratyzacji i dążenie do sprawiedliwości społecznej: od Brown vs.
Board of Education po Rewolucję Kubańską i upadek reżimów wojskowych W1, W2, U1, U2, K1

11. Między współpracą a walką: hegemonia kulturowa USA i reakcje krajów
amerykańskich W2, U2, K1

12.

Dla ułatwienia rozeznania - treści programowe dla ćwiczeń:
- Kultura amerykańskiego purytanizmu / ewolucja religijna
- Tworzenie się historii amerykańskiej
- Mit amerykańskiej niezwykłości
- Kształtowanie się idei panamerykańskiej
- Narodziny tożsamości afroamerykańskiej
- Rolia„Frontier” (pogranicza) w kształtowaniu oblicza Ameryk
- Mity stworzenia cywilizacji rdzennych mieszkańców w Ameryce Płn. VS ludność
rodzima w relacjach odkrywców, podróżników, kolonistów i osadników
południowoamerykańskich i kanadyjskich
- Narodziny i różne oblicza nacjonalizmów amerykańskich frankofońskiego
- Kultura broni

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Końcowy egzamin jest przeprowadzany w pisemnej formie testu
jednokrotnego wyboru
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kolokwium w formie pisemnej obejmuje materiał omówiony podczas
zajęć. Kolokwium złożone jest z pytań otwartych, pół-otwartych oraz
krótkich zadań. Prezentacja zespołowa projektów badawczych
wybranych przez Uczestników/Uczestniczki kursu. Prezentacje
oceniane są wg następujących kryteriów: poprawność
metodologiczna i rodzaj wykorzystanych źródeł, struktura, logika i
forma prezentacji, wkład pracy i staranność edycyjna. Obecność
obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.
Każdą kolejną należy odpracować w formie uzgodnionej z
prowadzącymi najpóźniej tydzień przed terminem kolokwium. 5
nieobecności oznacza niezaliczenie kursu (za wyjątkiem
nieobecności usprawiedliwionych zaświadczeniem lekarskim lub
zaświadczeniem o działalności związanej z UJ). Aktywny udział w
dyskusji na podstawie przeczytanych tekstów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach
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Etnopolityka w Ameryce Łacińskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.1100.5cab068687373.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów ze strukturą etniczno-rasową, polityką społeczną i kulturową skierowaną
wobec grup etnicznych oraz statusem prawnym i politycznym grup etnicznych na terenie Hispanoameryki
i obszaru Karaibów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
zna i rozumie funkcję instytucji społecznych
i politycznych oraz procesy społeczne i polityczne
prowadzące do zróżnicowania etnicznego obszaru
Hispanoameryki i Karaibów

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04 egzamin pisemny

W2
zna i rozumie najważniejsze mechanizmy /
paradygmaty polityczne i społeczne kształtujące
relacje inter-etniczne w czasach nowożytnych
na terenie Hispanomeryki i obszaru Karaibów

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05,
LAT_K1_W06

egzamin pisemny

W3

zna i rozumie charakter ruchów społecznych, relacji
na linii państwo - mniejszości etniczne, narodowe,
procesy i rezultaty aktywizacji politycznej i kulturowej
przedstawicieli różnych grup etnicznych na terenie
Hispanoameryki i obszaru Karaibów

LAT_K1_W05,
LAT_K1_W06,
LAT_K1_W07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi zdefiniować i interpretować zagadnienia
związane z polityką państwa wobec grup etnicznych
w perspektywie historycznej i w kontekscie teorii nauk
politycznych

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02 egzamin pisemny

U2
potrafi wskazać źródło i rezultat procesów
prowadzacych do nierówności społecznych
(klasowych, rasowych) oraz zróżnicowania etnicznego
i kulturowego społeczeństw latynoamerykańskich

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03 egzamin pisemny

U3
potrafi w formie pisemnej i ustnej dokonać analizy
i interpretacji zjawisk społecznych w dziedzinie
etnopolityki na terenie Hispanoameryki i obszaru
Karaibów

LAT_K1_U05,
LAT_K1_U06 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest gotów do krytycznej analizy i interpretacji
informacji dostępnych w sferze publicznej oraz
wykorzystania nabytej wiedzy w dalszej karierze
zawodowej

LAT_K1_K01, LAT_K1_K05 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
82

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematem zajęć są relacje na linii państwo – grupy etniczne na terenie
Hispanoameryki i obszaru Karaibów w czasach nowożytnych.
Analizie jest poddana ewolucja etnopolityki w kontekście zmieniających się
koncepcji państwa i prawa: kolonializm, dekolonizacja, neo-kolonializm; legal
pluralism - legal monism, państwa narodowe (unitarne), państwa wielokulturowe,
państwa wielonarodowe.
Główną osią rozważań jest ewolucja polityki wobec ludów tubylczych
Hispanoameryki, analiza ich statusu politycznego, społecznego i prawnego w
czasach nowożytnych oraz analiza dynamiki ruchów społecznych i politycznych,
których głównymi aktorami byli i są przedstawiciele ludów tubylczych na
przestrzeni XIX – XXI wieku (ruchy indiańskie, nacjonalizm kreolski - kształtowanie
i ewolucja tożsamości narodowej; indigenizm republikański, indigenizm
współczesny, indianizm, neo-indigenizm, dekolonizacja, endokolonizacja).
Analizie jest poddana również etnopolityka wobec grup afrolatynoamerykanów i
potomków migrantów z terytoriów azjatyckich (status społeczny, polityczny i
prawny; aktywność w sferze społecznej, politycznej i gospodarczej
Hispanoameryki i obszaru Karaibów w czasach nowożytnych).
Podczas zajęć krytyczna analiza obejmie dokumenty narodowe i międzynarodowe
odnoszące się do praw człowieka, praw kulturowych, praw mniejszości, praw
ludów tubylczych.
Omówione zagadnienia teoretyczne są konfrontowane z wybranymi case studies.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

warunkiem zaliczenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalne dwie nieobecności) oraz zaliczenie egzaminu pisemnego
(pytania testowe, pytania otwarte, praca z dokumentami, mapy). Z
egzaminu należy uzyskać minimum 60% punktów. Nadprogramowe
nieobecności na koniec kursu skutkują koniecznością napisania
dodatkowo eseju na temat uzgodniony z prowadzącym i złożenia go do
końca sesji zimowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs Dzieje Ameryki Łacińskiej, Społeczeństwa Ameryki Łacińskiej, Ameryka Łacińska w XX wieku
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Myśl polityczna w Ameryce Łacińskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.1100.5cb4257cda093.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 wskazanie głównych nurtów rozwoju myśli politycznej w Ameryce łacińskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 powody powstawania i zanikania nurtów w myśli
politycznej w Ameryce łacińskiej

LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04 projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
wskazać korelacje pomiędzy wydarzeniami
historycznymi, społecznymi i ekonomicznymi
a powstawaniem i zanikaniem nurtów w myśli
politycznej w Ameryce łacińskiej

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U05

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dokonać krytycznej analizy rozwoju
latynoamerykańskiej myśli politycznej LAT_K1_K05 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 35

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do zajęć 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

analiza źródeł historycznych 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. powstanie myśli independystycznej W1, U1, K1

2. prapoczątki liberalizmu W1, U1, K1

3. konflikt z kościołem i jego wpływ na powstanie myśli konserwatywnej W1, U1, K1

4. powody powstania myśli radykalnej - między socjalizmem, anarchizmem, anarcho-
syndykalizmem a komunizmem W1, U1, K1

5. indygenizm i jego konsekwencje dla myśli politycznej W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, prezentacja przygotowanie projektu i prezentacja wyników badań
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Español especializado/Język specjalistyczny hiszpański
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.1100.5cb4257d03c20.20

Języki wykładowe
Polski, Hiszpański

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo, Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest doskonalenie praktycznej znajomości języka hiszpańskiego oraz specjalistycznego słownictwa
z zakresu studiów latynoamerykanistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
doskonalenie znajomości konstrukcji gramatycznych
języka hiszpańskiego; poznanie charakterystyki
latynoamerykańskich odmian języka hiszpańskiego

LAT_K1_W01 zaliczenie na ocenę
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W2
doskonalenie znajomości specjalistycznego słownictwa
z zakresu studiów latynoamerykanistycznych
ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny polityki

LAT_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W3
doskonalenie umiejętności rozumienia tekstów
specjalistycznych oraz języka mówionego z zakresu
studiów latynoamerykanistycznych

LAT_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W4
doskonalenie poprawnego wypowiadania się w sposób
pisemny i ustny na tematy specjalistyczne
w kontekście akademickim

LAT_K1_W01 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozumie specjalistyczny tekst pisany i mówiony
na tematy z zakresu studiów
latynoamerykanistycznych

LAT_K1_U08 zaliczenie na ocenę

U2
komunikuje się pisemnie i ustnie na tematy z zakresu
studiów latynoamerykanistycznych (w formie
prezentacji, debaty)

LAT_K1_U08 zaliczenie na ocenę

U3 posługuje się poprawnie konstrukcjami gramatycznymi
języka hiszpańskiego LAT_K1_U08 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi wykorzystać swoją wiedzę praktyczną
i umiejętności w życiu zawodowym i społecznym LAT_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Treści programowe z zakresu nauczania języka: praktyczna nauka hiszpańskiego
na poziomie B1 i B2; cechy latynoamerykańskiej odmiany hiszpańskiego (m.in.
wymowa, voseo).
Język specjalistyczny z dziedziny polityki: słownictwo, redagowanie tekstu,
wystąpienia ustne na tematy specjalistyczne

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę
Zaliczenie ćwiczeń odbędzie się na podstawie: kolokwium zaliczeniowego
obejmującego treści programowe oraz prezentacji na wybrany temat z
dziedziny polityki (wypowiedzi ustnej)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa - dopuszczalne są dwie nieobecności, każdą kolejną należy zaliczyć w formie
uzgodnionej z prowadzącym. Używanie urządzeń elektronicznych na zasadach określonych przez prowadzącego.
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Proseminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.1100.1586122134.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z formalnymi zasadami przygotowania prac licencjackich; przygotowanie ich do napisania
pracy licencjackiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna zasady dotyczące pisania prac licencjackich LAT_K1_W02,
LAT_K1_W08 zaliczenie na ocenę
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W2
zna metody gromadzenia i zasady korzystania
z materiałów objętych ochroną własności
intelektualnej

LAT_K1_W08 zaliczenie na ocenę

W3 zna metody i narzędzia pozyskiwania danych do pracy
licencjackiej

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W08 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przygotowanie konspektu pracy licencjackiej zgodnie
z zasadami tworzenia tego typu prac

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2 gromadzenie i i korzystanie z materiałów objętych
ochroną własności intelektualnej

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06 zaliczenie na ocenę

U3 zastosowanie właściwych metod i narzędzi
pozyskiwania danych do pracy licencjackiej

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykorzystanie wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych w celu przygotowania pracy licencjackiej

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K03, LAT_K1_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie pracy dyplomowej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omówienie zasad pisania prac licencjackich. Opanowanie formalnych i edycyjnych
zasad przygotowania tekstu naukowego. Struktura pracy; wybór tematu; teza,
pytanie badawcze, tytuł; poszukiwanie i korzystanie ze źródeł; cytowanie;
bibliografia, przypisy; edycja pracy. Przygotowanie wstępnego konspektu pracy.
Prezentacja wybranej tematyki pracy uczestnikom seminarium

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie wstępnej wersji
konspektu pracy licencjackiej, zakresu prowadzonej kwerendy, oraz
zgromadzonej literatury. Ponadto student jest zobowiązany dostarczyć
prowadzącemu jeden rozdział przyszłej pracy licencjackiej (minimum 10
stron).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Używanie urządzeń elektronicznych na zasadach określonych przez prowadzącego
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Projekt społeczny (P/KS)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.1300.1586127712.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne, Nauki o polityce i administracji,
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okresy
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 nabycie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do samodzielnego lub grupowego
konstruowania projektów na rzecz społeczności lokalnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady przygotowywania i realizacji projektu jako
narzędzia aktywizowania jednostek i społeczności

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W08 projekt
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 pozyskiwać dane potrzebne dla analizy zjawisk
i procesów społecznych LAT_K1_U07 projekt

U2 organizować pracę zespołową i współpracować
z grupą LAT_K1_U05 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 stosowania wiedzy teoretycznej w działaniach
o charakterze społecznym LAT_K1_K04 projekt

K2 stosowania wiedzy i umiejętności w praktyce
zawodowej i stałego podnoszenia swoich kompetencji LAT_K1_K03, LAT_K1_K04 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie projektu 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas zajęć omawiane i dyskutowane będą następujące zagadnienia: zasady
tworzenia projektu społecznego; możliwości jego zastosowania; zarządzanie
projektem, role i kompetencje osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację
projektu, opracowanie dokumentacji projektowej; monitoring i ewaluacja.
Studenci w grupach 3-osobowych opracowują projekt skierowany do społeczności
lokalnej.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, metoda projektów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt

Na końcową ocenę z zajęć składają się dwa elementy: obecność i
aktywność na zajęciach (30%) oraz przygotowanie w grupach 3-
osobowych projektu społecznego (70%). Kryteria oceny projektu:
oryginalność (15%), poprawność merytoryczna (60%), zaangażowanie i
systematyczność w pracy nad projektem (25%). Dopuszczalna jest jedna
nieobecność, każda kolejna musi zostać zaliczona w formie uzgodnionej z
prowadzącym. Nieobecność na więcej niż czterech zajęciach (8 godzinach
zajęć) wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie II roku studiów. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Przedmiot w języku hiszpańskim lub translatorium specjalistyczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLATS.1200.5cb4257c62995.20

Języki wykładowe
Hiszpański

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedmiot w języku hiszpańskim: poszerzanie wiedzy z zakresu studiów latynoamerykanistycznych w ramach
kursu w języku hiszpańskim umożliwiającego jednoczesne doskonalenie znajomości j. hiszpańskiego

C2 Translatorium specjalistyczne: rozwinięcie umiejętności związanych z samodzielnym tłumaczeniem tekstów
specjalistycznych związanych z kierunkiem studiów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
procesy i zjawiska społeczno-polityczne zachodzące
w Ameryce Łacińskiej, a także związane z nimi
specjalistyczne pojęcia i słownictwo hiszpańskie

LAT_K1_W04,
LAT_K1_W05

projekt, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się specjalistycznym językiem (polskim
i hiszpańskim) oraz podejmować dyskusje w j.
hiszpańskim na tematy z zakresu studiów
latynoamerykanistycznych

LAT_K1_U06 projekt, egzamin
pisemny / ustny

U2
zrozumieć specjalistyczny tekst pisany i mówiony
na tematy z zakresu studiów
latynoamerykanistycznych

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U06

projekt, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 do krytycznej oceny odbieranych treści LAT_K1_K05 projekt, egzamin
pisemny / ustny

K2 do wykorzystania swojej wiedzy umiejętności w życiu
zawodowym i społecznym LAT_K1_K01 projekt, egzamin

pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do zajęć 40

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot w jęz. hiszpańskim: Treści programowe obejmują tematykę związaną z
różnorodnymi zagadnieniami politycznymi, prawnymi, społecznymi i kulturowymi
w wymiarze latynoamerykańskim. Tematem zajęć fakultatywnych mogą być
kwestie teoretyczne i praktyczne związane z systemami politycznymi i
społecznymi, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Treść
przedmiotu w każdym roku ulega modyfikacji, a informacja o konkretnej tematyce
jest udostępniana na stronie internetowej Instytutu Amerykanistyki i Studiów
Polonijnych oraz na tablicy ogłoszeń przed rozpoczęciem roku akademickiego.

W1, U1, U2, K1, K2
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2.

Translatorium specjalistyczne: Wprowadzenie do translatoryki; Zasady translacji;
Tłumaczenie i analiza tekstów w języku hiszpańskim z zakresu różnorodnych
zagadnień polityczno-społecznych (w tym m.in.: tłumaczenie artykułów
prasowych, przemówień publicznych, dokumentów prawnych, tekstów
naukowych). Teksty tłumaczonych tekstów będą dobierane na bieżąco, przy
uwzględnieniu poziomu językowego i naukowych zainteresowań studentów.
Tematyka tekstów będzie dotyczyła współczesnych zjawisk społeczno-polityczno-
kulturowych w Ameryce Łacińskiej.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, egzamin pisemny / ustny
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zaliczenia
przedmiotu są ogłaszane przez prowadzącego przed
rozpoczęciem zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci wybierają przedmiot w języku hiszpańskim (w ramach dyscypliny wiodącej) lub Translatorium specjalistyczne.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa - dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione, każdą kolejną należy
zaliczyć w formie uzgodnionej z prowadzącym.
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.1200.5ca756b2af3d0.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
9.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej; przygotowanie do jej obrony

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna zasady dotyczące pisania prac licencjackich LAT_K1_W02,
LAT_K1_W08 zaliczenie na ocenę
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W2
zna metody gromadzenia i zasady korzystania
z materiałów objętych ochroną własności
intelektualnej

LAT_K1_W08 zaliczenie na ocenę

W3 zna metody i narzędzia pozyskiwania danych do pracy
licencjackiej

LAT_K1_W02,
LAT_K1_W08 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przygotowanie pracy licencjackiej zgodnie z zasadami
tworzenia tego typu prac

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06,
LAT_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2 gromadzenie i i korzystanie z materiałów objętych
ochroną własności intelektualnej

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06 zaliczenie na ocenę

U3 zastosowanie właściwych metod i narzędzi
pozyskiwania danych do pracy licencjackiej

LAT_K1_U02,
LAT_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykorzystanie wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych w celu przygotowania pracy licencjackiej

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K03, LAT_K1_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 240

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
270

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Spotkania grupowe oraz konsultacje indywidualne seminarzystów z prowadzącym
mające na celu przygotowanie pracy licencjackiej. Omówienie aspektów
formalnych i merytorycznych przygotowywanej pracy

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę Warunkiem zaliczenia seminarium jest przygotowanie i złożenie pracy
licencjackiej spełniającej wymogi tego typu prac

Wymagania wstępne i dodatkowe
Używanie urządzeń elektronicznych na zasadach określonych przez prowadzącego
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Otwarte spotkania akademickie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
latynoamerykanistyka

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMLAT00S.1200.5cab06871108c.20

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne,
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.IASP-LD43

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapewnienie studentom możliwości udziału w wydarzeniach naukowych poszerzających wiedzę w zakresie
realizowanych przez nich kierunków studiów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 zagadnienia w zakresie nauk społecznych
LAT_K1_W01,
LAT_K1_W02,
LAT_K1_W03,
LAT_K1_W04

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykorzystywać wiedzę pozyskaną w toku spotkań
akademickich

LAT_K1_U01,
LAT_K1_U02,
LAT_K1_U03,
LAT_K1_U04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie nauk
społecznych LAT_K1_K01, LAT_K1_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

konsultacje 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. nie dotyczy W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie udział w otwartych spotkaniach akademickich




