
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Konflikty na styku kultur 

Nazwa w języku angielskim:   Culture Borderlands and Conflicts.  

Język wykładowy:   POLSKI 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Przedmiot z obszaru nauk humanistycznych 

Jednostka realizująca:   INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   2 

Rok studiów:    

Semestr:   

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Dr hab. Robert Piętek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:   Dr hab. Robert Piętek 

 

Założenia i cele przedmiotu 

Zajęcia mają na celu przedstawienie w perspektywie 
historycznej konfliktów na styku kultur. Różnice kulturowe 
mogą stanowić istotne źródła konfliktu. Celem zajęć jest też 
pokazanie znaczenia różnic religijnych, sposobów organizacji 
struktur rodowych, społecznych i politycznych na charakter 
angażowania się i działania w sytuacjach konfliktowych i 
działaniach zbrojnych. Różnice kulturowe mają też znaczący 
wpływ na przebieg konfliktów. Problemy związane konfliktami 
między społeczeństwami i państwami należącymi do różnych 
kręgów kulturowych przedstawione zostaną na kilku wybranych 
przykładach.  

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
obszarowego 

W_01 
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii prowadzącą do specjalizacji w znajomości 
współczesnych konfliktów międzykulturowych 

P7S_WG_PO(H_01) 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi scharakteryzować i ocenić wzajemne relacje różnych kierunków badań 
historycznych takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, regionu, 
rodziny, gender history itp. w analizowaniu konfliktów w świecie 

P7S_UW_PO(H_01) 
P7S_UW_PO(H_02) 

 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazuje 
odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy 
historycznej przez grupy narodowe, społeczne i polityczne. 

P7S_KR_PO(H) 
 

Forma i typy zajęć:  Wykład 30 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Elementarna znajomość historii powszechnej 

Treści modułu kształcenia: 



Późne Cesarstwo Rzymskie i barbarzyńcy. Od koegzystencji do wojny  
Hiszpański podbój Ameryki Łacińskiej (Karaiby, Meksyk, Peru) Rola różnic kulturowych w jego przebiegu.  
Europejskie wyprawy odkrywcze wzdłuż wybrzeży Afryki Zachodniej. Charakter relacji: od grabieży do handlu.  
Konflikty na pograniczu kultur w Afryce Zachodniej. 
Portugalczycy w Afryce Centralnej. Chrystianizacja i wojna. Kształtowanie się nowego społeczeństwa. Tworzenie się nowych 
struktur społecznych i politycznych.  
Żołnierze i misjonarze portugalscy w Etiopii w XVI – XVII w. Między tradycją, islamem i katolicyzmem.  
Podbój kolonialny Afryki. Uwarunkowania kulturowe prowadzenia działań zbrojnych.   

Literatura podstawowa: 

Heather P., Imperia i barbarzyńcy. Migracje i narodziny Europy, Poznań 2012. 

Literatura dodatkowa: 

Cortes H., Listy o zdobyciu Meksyku, Gdańsk 1997 
Piętek R., Wojna w dziejach Dahomeju od XVII do XIX wieku, Warszawa 2001. 
Thornton, J.K., A Cultural History of the Atlantic World 1250 – 1820, Cambridge 2012 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład , wykorzystanie źródeł pisanych, ikonograficznych oraz multimediów. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie na ocenę 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Udział w zajęciach, aktywność oraz końcowe ustne zaliczenie  

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 

Studia stacjonarne 

30 

Studia niestacjonarne 

18 

Przygotowanie do kolokwium 25 30 

Konsultacje z prowadzącym  10 15 

Przygotowanie do zajęć 10 12 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 3 

 


