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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
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

LAT_K1_W02,
zna elementy strukturalne oraz podstawowe zasaty
LAT_K1_W04,
funkcjonowania współczesnych systemów politycznych
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

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K04, LAT_K1_K05

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

realizowania działań związanych z funkcjonowaniem
systemów politycznych w państwach Ameryki
Łacińskiej i Karaibów

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
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Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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;

Literatura
Obowiązkowa
1. Antoszewski A., Herbut R., "Systemy polityczne współczesnego świata", Arche, Gdańsk, 2001
2. Żebrowski W., "Współczesne systemy polityczne: zarys teorii i praktyka wybranych państwa państw świata", Olsztyńska
Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn, 2007
3. Żarnowski J., "Współczesne systemy polityczne: zarys problematyki", Oﬁcyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012
4. "Democratic Governance in Latin America", eds.: Mainwaring S., Scully T.R., Stanford University Press, Stanford, 2010
5. "Regimes and Democracy in Latin America: Theories and Methods", ed. Gerardo L. Munck, Oxford University Press,
Oxford, 2007
Dodatkowa
1. "Los sistemas de partidos en AMerica Latina 1978 - 2015. Mexico, America Central y Republica Dominicana", t. 1, ed.
Freidenberg F., INE/UNAM, Ciudad de Mexico, 2016
2. "Ustroje państw współczesnych", t.1., red. Skrzydło W., Lublin, 2010
3. "Ustroje państw współczesnych", t.2., red. Gdulewicz E., Lublin, 2010
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

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_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

LAT_K1_W05

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

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_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_U03

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

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

LAT_K1_U04

Absolwent potraﬁ identyﬁkować wytwory kultury charakterystyczne dla obszaru latynoamerykańskiego oraz
dokonać ich krytycznej analizy

LAT_K1_K01

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

LAT_K1_K04

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

LAT_K1_K05

Absolwent jest gotów do krytycznego odbioru i analizy komunikowanych mu treści
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