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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Royal Courts in Precolonial African States 

Nazwa w języku angielskim:   Royal Courts in Precolonial African States 

Język wykładowy:  angielski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   historia 

Jednostka realizująca:   INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

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

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

Rok studiów:   II 

Semestr:  3 

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: 
Przedstawienie specyfiki państw Afryki 

przedkolonialnej na przykładzie organizacji i 

funkcjonowania dworów monarszych.  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

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

współczesnych konfliktów międzykulturowych K_W01 

W_02 
Wykazuje znajomość historii porównawczej. 

K_W05 

 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. 
K_U01 

U_02 

Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę z dziejów XVI-XVIII w. oraz doskonali 

umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując 

nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji. 
K_U01 

 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. 
K_K03 

Forma i typy zajęć:  Wykład 30 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Elementarna znajomość historii powszechnej. Znajomość języka angielskiego pozwalająca na zrozumienie 

podstawowych pojęć z zakresu dziejów powszechnych.  



Treści modułu kształcenia: 

Sources for African Precolonial History 

The Examples of different types of African states (The empires of Western Sudan, The coastal states on the Gulf of Guinea, 

Yoruba City-States, States and political organization in Central Africa, Interlacustrine states)  

A royal court as a political center. 

Court dignitaries, royal slaves, and wives – their political and domestic roles.  

Court as an ideological center of an African state. 

Court ceremonies: enthronements, funerals, and feast in honour of royal dynasty  

European and Muslim influences on African royal courts: political, ideological, and economic dimensions. 

Literatura podstawowa: 

Tymowski M., Państwa Afryki Przedkolonialnej, Wrocław 1999. 

Historia Afryki do początku XIX wieku, red. M. Tymowski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1996 

Vansina J. A Comparison of African Kingdoms, “Africa” 1962 

Literatura dodatkowa: 

Miller J. C., Kings and Kinsmen. Early Mbundu States in Angola, Oxford 1976. 

Thornton, J.K, Warfare in Atlantic Africa, 1500-1800, UCL Press 1999 

Thornton, J.K., A Cultural History of the Atlantic World 1250 – 1820, Cambridge 2012 

Vansina J., How Societies Are Born. Governance in West Central Africa before 1600, Charlottesville–London 2004 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład, wykorzystanie źródeł pisanych, ikonograficznych oraz multimediów. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwium w formie zaliczenia ustnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Obecność na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie kolokwium w formie zaliczenia ustnego. 

Bilans punktów ECTS*: 

  

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Przygotowanie do kolokwium 25 

Konsultacje z prowadzącym 10 

Przygotowanie do zajęć 10 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 


