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Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest omówienie wybranych problemów społecznych regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

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

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

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
LAT_K1_U05,
latynoamerykańskich we współpracy z innymi osobami LAT_K1_U06

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykazywania się wrażliwością społeczną na problemy
ró żnic 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
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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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie konwersatorium odbędzie się na podstawie: obecności na
egzamin pisemny / ustny 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.

Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.

Derwich, K., M. Kania (red.), Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej, Kraków: WUJ
Derwich, K., M. Kania (red.), Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, Kraków: WUJ
Wybór artykułów z czasopisma "Ameryka Łacińska"
Gawrycki, M. F. (red.), Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, 2006

Dodatkowa
1. prasa bieżąca
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod
LAT_K1_W04

Treść
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

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu mechanizmy rządzące procesami migracji
LAT_K1_W06 zagranicznych i wewnętrznych na kontynencie amerykańskim oraz ich konsekwencje dla społeczeństw
wysyłajacych i przyjmujących
LAT_K1_W07

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

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_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_K05

Absolwent jest gotów do krytycznego odbioru i analizy komunikowanych mu treści
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