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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Problemy współczesnej Afryki 
Kierunek studiów 
 

-------------------- 
Data rozpoczęcia 
studiów 
 

luty 2023 r. Rok akademicki 
realizacji przedmiotu 
 

2022/2023 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

online 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 

 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

 
Imię i nazwisko 
wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialna za przedmiot 
 

dr Margot Stańczyk-Minkiewicz 

Prowadząca zajęcia z przedmiotu 
 

dr Margot Stańczyk-Minkiewicz 
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 0 20 50 

Cel przedmiotu 
 

 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

potrafi scharakteryzować 
specyfikę kontynentu 
afrykańskiego, jej uwarunkowania 
ekonomiczne, polityczne i 
społeczne 

ocena umiejętności na podstawie 
odpowiedzi udzielanych podczas 
zaliczenia ustnego 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

zachowuje krytycyzm w stosunku 
do omawianych na przedmiocie 
zjawisk, uczestnicząc w 
dyskusjach prowadzących do 
rozwiązania przedstawionego 
problemu 

ocena kompetencji na podstawie 
wypowiedzi podczas wykładu i 
udziału w dyskusji, odpowiedzi 
udzielanych podczas zaliczenia 
ustnego 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

ma rozszerzoną wiedzę o 
strukturach politycznych, 
kulturowych oraz  
ekonomicznych Afryki, wymienia 
najważniejsze problemy 
współczesnej Afryki 

 
ocena wiedzy na podstawie 
udziału w dyskusjach 
prowadzonych podczas 
wykładów i odpowiedzi 
udzielanych podczas zaliczenia 
ustnego 

 

Treści przedmiotu 
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studiujących ze specyfiką kontynentu afrykańskiego, jego 
uwarunkowaniami ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi. Przekazywane treści mają przybliżyć 
kwestie problematyczne w Afryce, możliwości poprawy sytuacji i reakcje, jak i działania areny 
międzynarodowej na istniejący stan rzeczy. 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

 
Brak 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Zaliczenie ustne Pełna odpowiedź na 1 z 3 pytań obecność na wykładach oraz 
udzielenie odpowiedzi na pytania 
zaliczeniowe: 
pełna odpowiedź na jedno 
pytanie = dst, na dwa = db, na 
trzy = bdb 

 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 

J. Jaskiernia, K. Spryszak, Ochrona praw człowieka w Afryce. Aksjologia, 
instytucje, nowe wyzwania, praktyka, Toruń 2017. 
J. Dobrzelewski, Zarys wybranych konfliktów zbrojnych w Afryce w 
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drugiej połowie XX wikeu, Zabrze 2019. 
M. Meredith, Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, 
Warszawa 2011. 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 

Basil Davidson, Społeczna i polityczna historia Afryki w XX wieku, 
Warszawa 2011. 
J. Milewski, W. Lizak (red.), Stosunki międzynarodowe w Afryce, 
Warszawa 2002. 
 

Adresy eZasobów 
  

Przykładowe 
zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

Afryka – specyfika kontynentu: demograficzne, gospodarcze, polityczne i kulturowe uwarunkowania 
kontynentu; spuścizna kolonizacji; 
Państwo w Afryce – dylematy i kierunki przeobrażeń: procesy niepodległościowe państw afrykańskich; 
działania władzy w poszczególnych krajach (nepotyzm, korupcja, zamachy stanu etc.); dysfunkcyjność państw 
afrykańskich (Filed States Index – analiza corocznych rankingów); 
Demografia Afryki: przyrost naturalny w państwach afrykańskich, wskaźniki śmiertelności, epidemie etc.; 
problem uchodźctwa i migracji poza i wewnątrz kontynentu; 
Warunki życiowe Afrykanów: skala ubóstwa na kontynencie, głód, brak wody pitnej; slumsy, bezrobocie, 
analfabetyzm, dostęp do opieki zdrowotne; 
Skala nieprzestrzegania praw człowieka: warunki bytowe Afrykanów; tortury, represje polityczne, 
prześladowania; 
Zagrożenia militarne, paramilitarne i przestępcze: 
konflikty międzynarodowe i wewnątrzpaństwowe (polityczne, terytorialne, surowcowe, etniczne, plemienne 
etc.), terroryzm międzynarodowy, piractwo; przestępczość zorganizowana (handel ludźmi, bronią, narkotykami 
etc.) 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


