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prowadzone zajęcia z krótkim opisem:
Cywilizacja obszaru językowego I
Celem kursu jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu kultury Hiszpanii, a także wiadomości
dotyczących geografii, systemu politycznego, sytuacji językowej, problemów społecznych,
przedstawienie manifestacji kulturowych oraz zwyczajów i tradycji obecnych w społeczeństwie
hiszpańskim. Zajęcia są prowadzone w języku hiszpańskim.
Cywilizacja obszaru językowego II
Celem kursu jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu kultury krajów Ameryki Łacińskiej, a także
wiadomości dotyczących geografii, historii, sytuacji językowej, problemów społecznych,
przedstawienie manifestacji kulturowych oraz zwyczajów i tradycji obecnych w społeczeństwach
latynoskich. Zajęcia są prowadzone w języku hiszpańskim.
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(2011), Universidad de Sevilla (2010), Universidad Complutense de Madrid , Universidad de León
(2009)
udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych:
VI Simposio Internacional Encuentros 2016, Uniwersytet Jagielloński (2016)
El hispanismo en Polonia. ¿De dónde venimos, quiénes somos, adónde vamos?, Uniwersytet
Pedagogiczny w Krakowie (2015)
V Simposio Internacional de Hispanistas ENCUENTROS, Uniwersytet Śląski (2014)
IV Simposio Internacional de Hispanistas ENCUENTROSUniwersytet Wrocławski (2012)
III Simposio Internacional de Hispanistas ENCUENTROS, Uniwersytet Warszawski (2010)
Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Uniwersytet Warszawski (2009)

Oblicza Ameryki Łacińskiej, UMCS Lublin (2009)
Świat na rozdrożu. Konflikty zbrojne i ich konsekwencje, Uniwersytet Jagielloński (2009)
Migracjei wielkie metropolie, IH PAN Warszawa (2009)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Transformacje w Ameryce Łacińskiej, Uniwersytet Jagielloński
(2008)
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La imagen del “otro” en la literatura argentina (w druku)
Didáctica de los contenidos socioculturales en el aula ELE (w druku)
¿Cómo enseñar elementos de cultura en el aula de español?, w: Enseñanza y aprendizaje del idioma
español. Retos, propuestas y perspectivas. , Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław,
2014
“En un barrio nací, en un barrio crecí, por este barrio moriré”‐ maras i pandillas
w Ameryce Środkowej , w: Migracje i wielkie metropolie, Instytut Historii Polskiej
Akademii Nauk, Warszawa, 2012, str.221‐228
La influencia de la inmigración italiana en la sociedad argentina , w: Encuentros
2010, vol. VI Estudios de historia, religión y arte de España y América Latina. Cuatro
siglos de encuentros y desencuentros, Museo de Historia del Movimiento Popular
Polaco, Warszawa, 2011, str. 43‐49
W poszukiwaniu tożsamości argentyńskiej‐ jak migracje kształtowały społeczeństwo argentyńskie,
w:Transformacje w Ameryce Łacińskiej, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2011, str.125‐132
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