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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.
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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

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

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

LAT_K1_K01,
LAT_K1_K02, LAT_K1_K05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych; Poszukiwanie i krytyczna ocena
źródeł wiedzy; Teorie i paradygmaty w badaniach społecznych; Etyka w
badaniach; Etapy procesu badawczego; Badania sondażowe; Wywiady; Analiza
treści.

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

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kolokwium w formie pisemnej obejmuje materiał omówiony podczas
zajęć. Prezentacja zespołowa projektów badawczych na temat
wybrany przez Uczestników/Uczestniczki kursu. Obecność
obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności. 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 jest obowiązkowa.

Literatura
Obowiązkowa
1. Babbie, Earl, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008.
2. Buttolph-Johnson, Janet B., Reynolds, Henry T., Mycoﬀ, Jason D., Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa
2010.
3. Nealon, Jeﬀrey, Susan Searls Giroux, The Theory Toolbox. Critical Concepts for the Humanities, Arts, and Social Sciences,
Plymouth 2012.
4. Silverman, David, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa, 2008.
Dodatkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rapley, Tim, Analiza konwersacji dyskursu i dokumentów, Warszawa 2010.
Kvale, Steinar, Prowadzenie wywiadów, Warszawa, 2010.
Silverman, David, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa, 2009.
Nowak, Stefan, Metodologia badań społecznych, Warszawa, 2011.
Gibbs, Graham, Analizowanie danych jakościowych, Warszawa, 2011.
Angrosino, Michael, Badania etnograﬁczne i obserwacyjne, Warszawa 2010.
Barbour, Rosaline, Badania fokusowe, Warszawa 2011.
Flick, Uwe, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010.
Marsh, G. Stoker, Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.
Dodatkowe pozycje bibliograﬁczne do poszczególnych zagadnień będą rekomendowane w trakcie kursu.
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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_W01

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

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_U04

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

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_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_U05

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

LAT_K1_K01

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

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

LAT_K1_K05

Absolwent jest gotów do krytycznego odbioru i analizy komunikowanych mu treści
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