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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

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

historię oraz miejsce studiów
latynoamerykanistycznych wśród innych nauk
społecznych i humanistycznych

LAT_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

metody i terminologię stosowane w badaniach
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem metod
i technik stosowanych w studiach
latynoamerykanistycznych

LAT_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

proces kolonizacji Ameryki Łacińskiej oraz
kształtowania się cywilizacji latynoamerykańskiej

LAT_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U1

identyﬁkować i wyjaśniać zjawiska nierówności
społecznych i podziałów klasowych w społeczeństwach LAT_K1_U01
latynoamerykańskich

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

zastosować pojęcia i teorie z zakresu nauk
społecznych w opisie i analizie rzeczywistości
politycznej i społecznej Ameryki Łacińskiej

LAT_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

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

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

odgrywania aktywnej roli w życiu publicznym
i współorganizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego

LAT_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w życiu
zawodowym i społecznym

LAT_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K3

krytycznego odbioru i analizy komunikowanych mu
treści.

LAT_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

10

konsultacje

2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

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, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

egzamin pisemny w postaci testu miesznego obejmujący treści
przekazywane na wykładzie

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

na ocenę końcową składają się: 1/ ocena z kolokwium, 2/ ocena z
prezentacji projektu, 3/ aktywność, 4/ obecność
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione, każda nieobecność musi
być zaliczona w postacie eseju/zadania zleconego przez prowadzącą zajęcia. Nieobecność na siedmiu zajęciach w semestrze
skutkuje skreśleniem z listy uczestników i zamknięciem jakichkolwiek możliwości zaliczenia ćwiczeń.

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.

Dembicz A. (red.), Ameryka Łacińska w XXI w., Warszawa 2013
Dembicz A., Filozoﬁa poznawania Ameryki, Warszawa 2010
Krzywicka K. (red.), Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej, Lublin 2012
Gawrycki M.F., Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Warszawa 2009
Eakin M. C., Historia Ameryki Łacińskiej. Zderzenie kultur, WUJ, Kraków 2009
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

LAT_K1_W01

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

LAT_K1_W02

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

LAT_K1_W03

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

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

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

LAT_K1_U05

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

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

LAT_K1_K04

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

LAT_K1_K01

Absolwent jest gotów do wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w życiu zawodowym i społecznym

LAT_K1_K05

Absolwent jest gotów do krytycznego odbioru i analizy komunikowanych mu treści
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