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NOWA LATYNOAMERYKANISTYKA 

NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM 

New Latin American Studies at the Jagiellonian University 

Latynoamerykanistyka to kierunek, który zyskuje coraz większe znaczenie 
w świecie i coraz większą popularność wśród studentów. Pomimo tego, studia 
w ramach tej specjalizacji są wyjątkowo rzadkie na polskich uczelniach. Jedną 
z niewielu jednostek naukowych, które w swojej ofercie kierunkowej proponują 
studentom pogłębianie wiedzy w obszarze studiów latynoamerykańskich jest In-
stytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (IAiSP). Instytut jest jednostką or-
ganizacyjną Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Studia latynoamerykańskie w IAiSP są oferowane jako studia 
stacjonarne na poziomie pierwszego (licencjat) i drugiego stopnia (magister). La-
tynoamerykanistyka pierwszego stopnia jest w pełni nowym kierunkiem. Nad-
chodzący rok akademicki 2018/2019 będzie rokiem pierwszego naboru. Podczas 
gdy studia na poziomie drugiego stopnia są prowadzone przez działający w Insty-
tucie Zakład Ameryki Łacińskiej już od ponad 15 lat. 

Pierwszy stopień latynoamerykanistyki to studia, które powinny dostarczyć 
uczestnikom podstawowej wiedzy o regionie Ameryki Łacińskiej. Kierunek na 
tym wstępnym poziomie to dobry wybór dla osób chcących rozpocząć kształcenie 
ze studiów latynoamerykańskich. Pozwalają one zrozumieć region i poznać naj-
ważniejsze zjawiska i procesy, które obserwujemy w tej części świata. Latynoa-
merykanistyka w IAiSP jest proponowana osobom, które pragną zrozumieć histo-
rię, społeczeństwo, kulturę i politykę Ameryki Łacińskiej. Oferta ta jest skiero-
wana zwłaszcza do studentów, którzy chcą aktywnie rozwijać kompetencje poz-
nawcze i komunikacyjne w językach obcych, szczególnie w języku hiszpańskim, 
ale także w języku angielskim. Kierunek jest nastawiony głównie na osoby lin-
gwistycznie uzdolnione, otwarte i ciekawe świata, lubiące naukowe wyzwania 
i gotowe poznawać wyjątkowość i specyfikę państw latynoamerykańskich. 
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Program latynoamerykanistyki proponowanej studentom na Uniwersytecie 
Jagiellońskim jest atrakcyjnym połączeniem dziedziny nauk społecznych i huma-
nistycznych. Taka kompozycja tworzy zeń oryginalny i unikalny kierunek dos-
tępny na polskich uczelniach. Latynoamerykanistyka prowadzona w IAiSP to stu-
dia typowo interdyscyplinarne. W ich programie, podczas zróżnicowanych przed-
miotowo zajęć, pogłębiana jest wiedza w ramach wielu dyscyplin naukowych, 
począwszy od politologii, przez socjologię, ekonomię i naukę o bezpieczeństwie, 
po kulturoznawstwo, literaturoznawstwo i historię. Studenci tego kierunku mają 
zatem sposobność rozwijania wiedzy o Ameryce Łacińskiej w takim zakresie, jaki 
dokładnie odpowiada ich indywidualnym kompetencjom, preferencjom i zainte-
resowaniom. Takie nieszablonowe podejście do programu studiów pozwala stu-
dentom na zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dyscyplin, co ma 
być odpowiedzią na zmiany w dzisiejszej nauce, która w coraz mniejszym stopniu 
uznaje dyscyplinarne podziały. 

Latynoamerykanistyka pierwszego stopnia to w sumie sześć semestrów stu-
diów. Podczas każdego z trzech lat nauki student zdobywa 60 punktów ECTS. 
Aby zakończyć studia, wymagane jest zgromadzenie 180 punktów ECTS, co 
przekłada się na łączną liczbę 1623 godzin zajęć dydaktycznych. Trzyletni pro-
gram podzielony jest na kursy obowiązkowe, tworzące kanon programu latynoa-
merykanistyki oraz kursy fakultatywne. Problematyka poruszana na zajęciach 
podstawowych i fakultatywnych dotyczy szerokiego spektrum zjawisk i procesów 
politycznych, społecznych i kulturowych w ich aspektach teoretycznych oraz 
praktycznych, zwłaszcza tych obserwowanych w Ameryce Łacińskiej. Głównym 
językiem wykładowym jest język polski, ale studenci mają także możliwość wy-
bierania kursów oferowanych przez IAiSP i prowadzonych w języku hiszpańskim 
lub angielskim. 

Na kanon przedmiotów podstawowych składają się kursy dostarczające wie-
dzy ogólnej oraz te bardziej specjalistyczne. W programie latynoamerykanistyki 
pierwszego stopnia znajdują się przedmioty, w toku których studenci uzyskają 
podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Uczestnic-
two w zajęciach z socjologii, historii powszechnej, wstępu do nauki o państwie 
i prawie czy metod badań społecznych pozwoli ugruntować wiedzę teoretyczną 
i podstawowe instrumentarium naukowe. Natomiast obowiązkowe kursy odno-
szące się do obszaru Ameryki Łacińskiej pozwolą studentom uzyskać specjali-
styczną wiedzę o regionie i jego specyfice. Przedmioty latynoamerykańskie obej-
mują wiedzę dotyczącą społeczeństw, polityki, religii, literatury, migracji, a także 
historii i współczesnych dziejów oraz najważniejszych zjawisk doświadczanych 
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w całym zróżnicowanym regionie. W ramach obowiązkowego bloku zajęć, stu-
denci realizują takie kursy, jak Ameryka Łacińska w XX wieku, Literatura laty-
noamerykańska, Etnopolityka w Ameryce Łacińskiej, Problemy społeczne 
w Ameryce Łacińskiej. 

W stosunku do liczby przedmiotów obowiązkowych, kursy fakultatywne 
stanowią znaczącą część programu studiów. Fakultety składają się na prawie 40% 
całości zajęć, zatem studenci mają sporą elastyczność w kształtowaniu programu 
i dopasowywaniu go do swoich kompetencji i zainteresowań. Problematyka kur-
sów fakultatywnych dotyczy wielu zróżnicowanych zagadnień badawczych po-
ruszanych w ramach studiów latynoamerykańskich. Zasadniczo tematyka fakul-
tetów wynika z badań i zainteresowań pracowników naukowych prowadzących 
zajęcia. Na latynoamerykanistyce pierwszego stopnia studenci mogą realizować 
takie zajęcia dodatkowe jak: Prekolumbijskie dziedzictwo sztuki, Sztuki wizualne 
i muzyka w Ameryce Łacińskiej, Brazylia we współczesnym świecie, Kulturowe 
aspekty migracji latynoamerykańskich, Architektura i sztuka w Ameryce Łaciń-
skiej, Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej. Poza tym, wybierając kursy fakulta-
tywne, można poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko rozumianej problema-
tyki amerykańskiej, obejmującej także USA i Kanadę. Taka komparatystyczna 
perspektywa poszerza możliwości edukacyjne oferowane studentom, co również 
jest atutem studiowania latynoamerykanistyki w IAiSP. 

Studiowanie w IAiSP pozwala studentom na uczestnictwo w różnych wyda-
rzeniach, dzięki którym mogą w praktyczny i autentyczny sposób pogłębiać zain-
teresowania, również te mniej naukowe, dotyczące regionu Ameryki Łacińskiej. 
Liczne spotkania, seminaria, konferencje, wykłady gościnne i wydarzenia kultu-
ralno-naukowe są integralną częścią programu kierunków realizowanych 
w IAiSP. Wśród nich warto wymienić takie wydarzenia, jak Krakowskie Konfe-
rencje Latynoamerykanistyczne, Seminaria Latynoamerykańskie czy Dni Laty-
noamerykańskie, które każdorazowo poświęcone są innemu z państw regionu. 

Ważnym elementem studiów są lektoraty języka hiszpańskiego i angiels-
kiego, dlatego nowa latynoamerykanistyka w IAiSP jest szczególnie kierowana 
do osób chcących poszerzyć znajomość obu języków. Istotnym elementem pro-
gramu jest nacisk na nauczanie oraz doskonalenie języka hiszpańskiego i języka 
angielskiego. Zajęcia z języka hiszpańskiego rozpoczynają się już na pierwszym 
roku, a program przewiduje 60 godzin lektoratu w semestrze na każdym roku stu-
diów. Dodatkowo kompetencje językowe będzie można rozwijać w ramach lek-
toratu języka angielskiego, który rozpoczyna się na drugim roku studiów w wy-
miarze 30 godzin semestralnie. 
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Kończąc studia I stopnia studenci są wyposażeni w wiedzę i umiejętności, 
które pozwalają zrozumieć zjawiska i procesy w krajach Ameryki Łacińskiej, po-
siadają kompetencje, które mogą być wykorzystane w życiu publicznym i zawo-
dowym.  Studia latynoamerykanistyczne dają szeroką wiedzę społeczno-humani-
styczną, pozwalającą z sukcesem odnaleźć się na dzisiejszym, wymagającym 
rynku pracy. Absolwenci latynoamerykanistyki wchodzą na rynek pracy wyposa-
żeni w wiedzę i umiejętności pozwalające zrozumieć zjawiska kulturowe, spo-
łeczne oraz polityczne w krajach Ameryki Łacińskiej. Mogą znaleźć zatrudnienie, 
między innymi, w międzynarodowym środowisku pracy, w sektorach wymagają-
cych znajomości języków obcych i wiedzy o innych kulturach, w dyplomacji, biz-
nesie, mediach, agencjach kreatywnych, wydawnictwach, instytucjach i ośrod-
kach kultury, w turystyce czy w organizacjach pozarządowych. 

Absolwenci latynoamerykanistyki pierwszego stopnia mogą także konty-
nuować naukę na kolejnym stopniu studiów w ramach różnych kierunków ofero-
wanych w IAiSP. Studenci, którzy chcą pogłębić wiedzę zdobytą na poziomie 
licencjackim mogą dalej się rozwijać wybierając kierunek Amerykanistyka dru-
giego stopnia o specjalności Ameryka Łacińska. Studia latynoamerykańskie na 
poziomie studiów magisterskich są prowadzone przez Zakład Ameryki Łacińskiej 
od roku akademickiego 2002/2003. Po dziesięciu latach kierunek, który realizo-
wany był ówcześnie jako specjalizacja w ramach dyscypliny kulturoznawstwa, 
przekształcono w nową specjalizację w ramach amerykanistyki. Program, podob-
nie jak w przypadku latynoamerykanistyki pierwszego stopnia, ma charakter in-
terdyscyplinarny i pozwala studentom dostosowywać rzeczywiście realizowany 
plan studiów do własnych zainteresowań i dotychczas zdobytej wiedzy. Po ukoń-
czeniu studiów magisterskich, studenci mają możliwość kontynuowania nauki 
i rozwoju na studiach III stopnia realizowanych na Wydziale Studiów Międzyna-
rodowych i Politycznych UJ. 


